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ÖZET 
 

Teknoloji kavramı her ne kadar 19. yüzyılla birlikte yoğun olarak kullanılmaya 
başlanmış olsa da teknolojinin kökeninin, insanlığın varlığı için savaştığı ve bu amaç için ilk 
entelektüel ekipmanını oluşturduğu dönemlere dayandığı söylenebilir. Uzun süredir teknoloji, 
insan yaşamını etkileyen hatta bununda ilerisinde insan hayatının önemli bir parçası haline 
gelmiş bir olgu olarak görülmektedir. Bugün oldukça basit gelen ilk icatlar, insanlığın uzun 
süren toplu çabasının bir ürünü olarak birçok küçük icadın ve yeteneğin bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkmışlardır. Son yıllarda finansal teknolojilerde meydana gelen gelişmeler hem 
Dünya’da ki hem de Türkiye’de ki tüketicileri fazlasıyla etkilemiştir. Finansal teknolojilerde 
yaşanan gelişmeler tüketicilerin finansal hizmetlere kolay erişebilmesini sağlamaktadır. Gelişen 
teknoloji ile finans sektöründe farklı bir tüketici profili oluşmaya başlamıştır. Yeni oluşan bu 
tüketici profili, şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinde yapan Bitcoin, 
Ethereum vb. kripto paralara yatırım yapan, eski usul şirketler yerine startuplar kuran 
yapıdadır. Bu araştırmanın amacı, tüketici yenilikçiliği kapsamında tüketicilerin Finansal 
Teknolojilere uyumuna yönelik bir farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeylerini artırmak ve 
finansal teknoloji literatürüne katkı sağlamaktır. Anket olarak hazırlanan araştırma evrenini 
Mersin ili Finansal hizmetleri kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 
gönüllüfinansal teknoloji ürünlerinden en az bir tanesini kullanmış tüketiciler oluşturmaktadır. 
Bu temel amaç çerçevesinde, tüketici yenilikçiliğinin, finansal teknolojilere karşı tutumun 
bileşenleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma yapılırken, betimleyici analizlerin yanı sıra, 
güvenirlilik analizi, faktör analizi, korelasyon ve regrasyon analizlerinden yararlanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Finansal teknoloji, Tüketici yenilikçiliği, Kripto paralar, Startuplar. 

 
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ, İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin 
Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

Although the concept of technology 19. Although it has been used extensively 
throughout the century, it can be said that the origin of technology dates to the times when 
humanity fought for its existence and created its first intellectual equipment for this purpose. 
Technology has long been a phenomenon that affects human life and has even become an 
important part of human life in the future. The first inventions, which are quite simple today, 
came together as a product of the long-running collective effort of humanity, with many small 
inventions and talents. Developments in financial technologies in recent years have affected 
consumers both in the world and in Turkey. Advances in financial technologies enable 
consumers to have easy access to financial services. With the developing technology, a different 
consumer profile has started to form in the financial sector. This newly formed consumer profile 
includes Bitcoin, Ethereum, etc., which makes transactions on internet banking without going to 
branches. it is the structure that invests in cryptocurrencies and sets up startups instead of old-
fashioned companies. The aim of this research is to develop, implement and evaluate a training 
program to raise awareness of consumers ' compliance with financial technologies within the 
context of consumer innovation and to increase their level of knowledge.  The research universe 
prepared as a survey consists of consumers using finance services in Mersin province. 
Consumers who used at least one of the voluntary financial technology products were the 
sample of the research.The impact of consumer innovation on the components of attitudes 
towards financial technologies has been investigated.In addition to descriptive analyses, 
reliability analysis, factor analysis, correlation and regression analyses were utilized. 

 
Keywords: Financial technology, Consumer innovation, Crypto coins, Startups. 

 
Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ, Department of Business Information 
Management, Mersin University, Mersin. 
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1.GİRİŞ 

Finans sektörü, yenilikçi finansal teknolojiler anlamına gelen “FinTek” sayesinde büyük 

bir dönüşüm geçirmektedir. FinTek, geçmişte büyük finansal kuruluşlar tarafından sunulan, 

ödeme alma, mevduat tutma ve finansal danışmanlık gibi birçok hizmeti kolaylaştırmakta, aynı 

zamanda daha hızlı, erişilebilir, uygun maliyetli ve güvenli hale getirmektedir. 

Finans alanındaki teknolojik gelişmeler, finansal dünyanın sürekli gelişen ve değişen 

yapısı için büyük önem taşımaktadır. Finansal teknolojiler değişen taleplerde önemli ve etkili 

rol oynamaktadır. Düzenleyici makamlar, bu hızlı değişimler karşısında verimlilik ve istikrar 

dengesi açısından finansal piyasaları dikkatlice düzenlemek istemektedirler. Bugün, finansal 

teknolojilerin adaptasyonu çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Uluslararası finansal 

piyasaları etkileyen finansal teknolojilerin süresi giderek azalmaktadır. Bu nedenle, Finans 

alanındaki teknolojik gelişmelere duyarlı olmak için, bazı durumlarda yetkililer uluslararası iş 

birliği ve parasal sistemleri araç olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda, elektronik ödemeler 

modern ödeme anlayışında hayati öneme sahiptir. Genel anlamda, finansal hizmetler, elektronik 

ödemelerden ve farklı finansal işlemlerden kaynaklanan tüm finansal ihtiyaçları karşılamayı 

amaçlamaktadır. Diğer taraftan, finansal teknolojiler, finansal hizmetler alanında kullanılan tüm 

modern teknolojilerden oluşmaktadır. Finansal teknolojiler, finansal hizmetlerinin 

biçimlendiricisi olarak, aynı zamanda finansal hizmetlerinin aktifleştirilmesini sağlamaktadır. 

Teknoloji bugünün dünyasında önemli dönüşümlere neden olmaktadır. Hem bireyler 

hem işletmeler hem de ülkeler teknolojinin neden olduğu dönüşümlerin etkisini çok hızlı 

hissetmektedir. Temel olarak, dünyadaki hızlı dönüşümü tek başına teknolojiye bağlamakta 

doğru değildir. Daha derinlemesine incelendiğinde, küreselleşme ve demografi, teknolojinin 

yanı sıra dünyanın dönüşümünde de önemli bir rol oynamaktadır. Bir yandan, küreselleşme ile 

ortaya çıkan çok kutuplu dünya modeli, diğer yandan göç, kentleşme ve kültürel etkileşimin 

artmasıyla birlikte değişen demografik veriler, daha esnek yeni iş modelleri ve stratejileri 

oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu, büyük ölçüde teknolojinin yardımıyla başarılabilir. Bu 

nedenle, bu üç unsurun etkileşimi, dünyadaki dönüşümü son derece hızlı kılmaktadır. Yapay 

zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, blok zincir ve robotik otomasyon gibi teknolojiler, 

işletmelerin çalışma şeklini yeniden şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

FinTekler sanal POS, elektronik para, mobil operatörlerle ödeme gibi hem işletmelerin 

hem de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran birçok hizmet sunmaktadır. FinTek'in endüstriyi 

dünya çapında bu kadar güçlü bir şekilde dönüştürmesini sağlayan en önemli faktör, 

teknolojideki gelişmelerdir. Yapay zekâ, blok zinciri, internet ve mobil cihaz erişimi gibi 

gelişmelerden yenilikçi çözümler sunmaktadır. 

Finansal hizmet sektörü, yeniliklerin en hızlı şekilde uygulandığı ve teknolojinin sisteme 

rekabetçi bir ortamda en hızlı şekilde adapte olduğu yapıdır. Yeni teknolojiler, kendilerini ilk 
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uygulayan şirketlere bir avantaj sağlamanın yanı sıra gelecekte hayatta kalmak için önemli bir 

kaldıraç sağlamaktadır. Değişen müşteri yapısı, anlayışı ve finansal ihtiyaçları finansal sektörün 

aktörlerini kendilerini revize etmeye zorlamaktadır. Bu talepler müşterilerden olduğu kadar 

kurumlarca verilen hizmetlerden de gelmektedir. Araştırmalar geleceğin finans endüstrisini 

değiştireceğini ve bu geleceğin çok yakın olduğunu ortaya koymaktadır. Bankalar ve finansal 

kuruluşlar, bulut bilişim, blok zinciri, makine öğrenmesi, dağıtılmış defter teknolojisi (DDT) gibi 

teknolojik argümanlar yoluyla maliyeti düşürmeyi, güvenliği artırmayı, işlem prosedürlerini 

azaltmayı amaçlamaktadır. 

Hızla değişen tüketici beklentileriyle bağlantılı dijital finansal hizmet talebi artmış, 

bilişim sektöründe ilerleme kaydedilmiş ve finansal düzenlemelerdeki değişiklikler son yıllarda 

finansal teknolojilerin ilerleme hızını ve genişlemesini hızlandırmada etkili olmuştur. FinTek 

sayesinde pazarlarda tüketiciler için daha hızlı, ekonomik, kişiselleştirilmiş, kapsayıcı, esnek, 

şeffaf ve üstün finansal hizmetler gibi önemli olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 

Bu bağlamda, çalışmamızın birinci bölümünde finans sektörü ile ilgili tarihi süreç ele 

alınacak olup finansal teknolojiler ile ilgili konular incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde, 

finansal teknoloji ürünleri olan startuplar, mobil/internet bankacılık, kripto paralar ve ödeme 

sistemleri açıklanacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, yenilikçilik kavramı açıklanmış ve 

tüketici yenilikçiliğini etkileyen faktörler ele alınacak ve boyutları incelenecektir.  

Çalışmanın son bölümünde de Mersin ilinde 405 tüketiciye yapılan anket sonucunda 

tüketici yenilikçiliğinin boyutlarının finansal teknolojilere karşı tutumu açıklanmaya 

çalışılacaktır. Yapılan çalışma, Türkiye’de finansal teknoloji ve tüketici yenilikçiliği konularını 

beraberce kapsayan ilk çalışmalardan biri olup finansal teknoloji alanına önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. FİNANS SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE FİNANSAL TEKNOLOJİ (FİNTEK) 

Finans, Fransızca'dan çevrilen ve "para, mal, mali işler"(TDK, 2019) anlamına gelen bir 

kelimedir. Ancak günlük kullanımda, "işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en etkin kullanımını" 

olarak tanımlamak mümkündür. Finans, finansman ve finansal yönetimde sıklıkla eşanlamlı 

olarak kullanılır. Ancak finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da 

sermaye anlamında kullanılırken finansman ise fonların sağlanmasını ifade etmektedir (Ece, 

2016: 27). 

İnternet kullanımının her yerde yaygınlaşması, giderek rağbet gören mobil kullanım, 

diğer sektörlerde olduğu gibi finans sektöründeki müşterilerde de teknolojik çözümler 

beklentisini beraberinde getirmiştir. Bankacılık sistemleriyle başlayan mobil sistemler internet 

şubelerini kullanılır hale getirmiştir. İş dünyasını her yönüyle değiştirmeyi amaçlayan FinTek, 

bankacılık sektöründe yapılan işlemleri daha kolay, ucuz ve hızlı şekilde yapmaktadır (Döldaş, 

2017). 

FinTek, bankacılık işlemleri, varlık yönetimi vs. finansal hizmetlerin basit, güvenilir ve 

hızlı olması ihtiyacıyla ortaya çıkan bir yeniliktir. Bu terim ortaya çıktığında finansal sistemin 

gereksinim duyduğu teknolojik süreç olarak tanımlanırken, bugünlerde FinTek geleneksel 

yöntemleri tamamen değiştirecek, geliştirip iyileştirecek bir kuvvet olarak görülmektedir 

(Finartz, 2018). 

Melek yatırımcıların dikkatini çeken FinTek, sadece Türkiye’de değil dünyanın her 

köşesinde kasırga etkisi yaratmıştır. FinTek’in bu kadar kullanışlı olması, girişimcilerin çabucak 

uyum sağlamasının en büyük nedeni mobilitedir. Çünkü girişimciler, hesaplarına günün her 

saati her noktadan erişebilmeyi, faturalarını yatırabilmek için kilometrelerce yol gitmek yerine 

oturdukları yerde yapmayı tercih etmektedirler. FinTek girişimleri, günümüzde artık bankalar 

kadar öne çıkmaya başlamıştır. Hatta bazı bankalar şubelerini kapatıp çalışansız bankacılık 

anlayışına geçmek için altyapılar oluşturmaya başlamışlardır (Döldaş, 2017).  

2.1. Finans Sektörünün Tarihsel Gelişimi 

Tüketim tarihi, insanın ortaya çıktığı andan itibaren başlamaktadır. Çünkü insanın 

üretimi çok uzun zaman alsada tüketim fonksiyonu, başından beri var olan bir faaliyet olmuştur. 

İnsan, on binlerce yıldır üretmeden veya tasarruf etmeden yaşamıştır ancak en başından beri 

tüketmeden yaşayamamaktadır. Günümüzde, çeşitli nedenlerden dolayı bilinçli veya bilinçsiz 

olarak aşağılanan tüketim eylemi, en temel eylemdir. Aynı zamanda ekonominin temel taşıdır 

(Eğilmez, 2019: 21). 

Finansal piyasaların çok eski bir tarihi vardır (Ceylan ve Korkmaz, 2009: 4). İlk finans 

kavramı, M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya bölgesinde, Sümerler ve Babiller dönemiyle alakalı 

bulunan kalıntılar ile ilkel sözleşme türlerini içeren araştırmada ortaya çıkmıştır. Bereketli hilal 
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şeklindeki Mezopotamya toprakları “Fertile Cresent” olarak adlandırıldığında, temel ve güçlü 

finans fikirleri entelektüel diasporasıyla Doğu Akdeniz'e kadar taşınmıştır. Böylece, Roma 

döneminde ekonomik faaliyetler finansın gelişmesiyle kolaylaştırılmış ve hızlandırılmıştır (Ece, 

2016: 27). 

Tarihe bakıldığında, bankacılık hizmetlerinin antik Sümer ve Babil'e dayandığı 

düşünülmektedir. M.Ö. 3500 yılında bilinen ilk banka Sümerlerde kurulmuştur. Maket adı 

verilen bu bankanın ilk borç verenler rahipler olmuştur. Kazılar neticesinde, maketlerin harman 

zamanı ödenmesi içim tohum vb. gibi hammadde ve teçhizat alımı için çiftçilere kredi 

açtırdıkları görülmüştür. Bu kredilerin ilk dönemlerde fiziki, daha sonraki dönemlerde parasal 

olduğu tespit edilmiştir. Kazılarda ele geçen belgeler, bir hesaptan diğerine yapılan 

transferlerin, ödeme ve teslimat siparişlerinin, mal belgelerine ilişkin talimatların varlığını 

ortaya koymaktadır. Modellerin ana konuları kredi ve mevduat kabul prosedürleridir. Bu 

pazarlardaki değişim sürecinin çok düzenli bir şekilde organize edildiği açıkça görülmektedir. 

Meşhur Hammurabi yasalarında, piyasaların kredi işlemlerinin nasıl yönetileceğini, borçlunun 

mallarının borcun tasfiyesinde nasıl kullanılacağını ve borcun vadesinde nasıl tahsil edileceği 

belirtilmiştir. Borç çalışmaları sırasında da faiz tahsiline izin verilmiştir. Bu faiz oranı, hububat 

veya hurma ihracatında ana sermayenin üçte biri ve nakit ihracatında beşte biri olarak 

belirlenmiştir. Karşılaşılan doğal afetler sonucu ürünün elde edilemediği yıllarda faiz tahakkuk 

edilemediği ve borç alınamadığı belirtilmektedir. Yapılan ödemeler karşılığında her türlü taşınır 

(menkul) mülk rehin, taşınmaz (gayrimenkul) mülk ve özellikle tarla ipoteği, hatta saygın 

kişilerin kefaleti dahil edilmiştir (Bulut, 2015: 3-4). 

Kredilerde uygulanacak faiz oranlarının, yaklaşık M.Ö. 1800 yıllarında Babil Krallığı’nda 

Hammurabi Yasaları’yla uygulandığı tahmin edilmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2009: 4). Babil 

kralı Hammurabi'nin çıkardığı yasalar, krediler, faiz, teminatlar, rehinler gibi ekonomik ilişkiler 

ile ilgili yaklaşık 150 maddeyi içermekte ve bu yasalar faiz oranlarını sınırlandırmaktadır. Bu 

yasalarda, paraya ve buğday olarak verilen imtiyazlara faiz ayrı belirlenmiştir (Demirgil ve 

Türkay, 2017: 133). Kaynak dağılımını etkileyen faiz hemen hemen her dönemde düşünürlerin 

dikkatini çekmiştir. Felsefi İktisadi Düşünce kaynağının kökeninin antik Yunan düşüncesi 

olduğu düşünülürse, ilk dönem Yunan filozoflarından günümüze kadar çeşitli düşünürlerin 

görüşlerini bulmak mümkündür (Akdiş, 2011: 198). 

İnsanların parayı takas aracı olarak kullanmaya başladıkları kesin tarih saptanamamış 

olmasına rağmen, sosyologlar para kullanımının en ilkel toplumlara kadar dayanabileceğini 

söylemektedirler. İnsanlar tarafından doğrudan kullanılan veya tüketilen hurma veya balık gibi 

son derece elverişsiz bir araç olmasına rağmen hayvanlar “mal parası” olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Toplumlar tarafından benimsenen malların, para kullanımının değerine sahip 

olma, bölünebilir ve dayanıklı olma ve ticaret hacmini karşılayacak miktara sahip olma gibi para 
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olma işlevini yerine getirmek için gerekli özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Ek olarak, bu 

ürünler kolayca saklanabilir, kolayca depolanabilir ve kolayca zarar görmeyen ürünler oldukları 

için bu amaca çok uygun olmuştur. Para olabilmesi için tüm alıcılar ve tüm satıcılar tarafından 

kabul edilecek standart bir ürün seçilmiştir. Bu ürün aynı zamanda yasalarca da 

sertifikalandırılmıştır. Satıcı bu parayı kabul eder. Çünkü bir şey satın almak istediğinde, kabul 

edileceğini bilmektedir. Bir ortak ödeme aracı olarak bir mal seçmek, kaçınılmaz olarak ortak 

değeri de ölçecektir. Bir piyasadaki her malın diğer tüm mallar açısından fiyatlandırılması hem 

imkânsız hem de son derece karmaşıktır. Bu nedenle, standart bir malın kullanımı bize tüm 

fiyatları kendi şartlarında ifade etme kolaylığı sağlayacaktır (Alkan, 2014: 13-14). 

Babil'de olduğu gibi, tapınaklar antik Yunan Site Devletlerinde, döviz alım satım 

işlemlerinin ve ayrıca kredi ve mevduat kabullerinin yapıldığı yerler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir sikkenin diğerine dönüşümü tapınaklardaki rahipler tarafından başlatılmıştı. Borsa adı 

verilen bu işlemler, site devletleri arası ticaretin gelişmesi sonucu bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmıştır. Her bir sitenin kendine özgü parası diğer site tarafından kabul edilmediğinden, bir 

çeşit değişim mekanizması kurulmalıydı. Araştırma sonucunda, tapınaklardan sorumlu 

rahiplerin bunu yapmaya başladıkları anlaşılmıştır. O zaman, rahipler tarafından takas işlemleri 

yapılmadıysa, siteler arası ticaret yapılamazdı. Sikkelerin korunma amacıyla tapınaklara kabul 

edilmesi “para yatırma” idi; bu sikkelerin ihtiyacı olanlara verilip fazlasıyla geri alınması 

işlemine de ‘’kredi’’ benzeri terimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Keskin ve İnan, 2008). 

Mezopotamya'da ilk sikke benzeri madenlerin kullanılmasından yaklaşık 15 yy. sonra 

Anadolu Medeniyetlerinden biri olan Lidyalılar bugünkü şekline benzer bir bozuk para 

kullanmaya başlamıştır. Lydia Kralı Gyges, yan düzleştirilmiş, eşit ağırlıkta damgalanmış resimli 

paraları basmış ve kullanmıştır. Yaklaşık 100 yıl sonra, Kral Krezus, devletin değerini garanti 

eden altın ve gümüş paralar çıkarmıştır (Eğilmez, 2019: 58). 

Yine, yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında, ilk opsiyon sözleşmesini, filozof Thales tarafından 

alındığı bilinmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2009: 4). Filozof Thales, astronomi becerilerini 

kullanarak bahar aylarında zeytinden iyi verim alacağını tahmin ederek hasat döneminden önce 

kış aylarında pres sahipleriyle anlaşma yapmıştır. Thales’in öngörüsü doğru çıkınca opsiyon 

anlaşmalarını devreye sokmuş ve anlaşma sayesinde zeytinleri çiftçilere kiralayıp kar etmiştir 

(Kerik, 2014). 

M.Ö. 7. yy. da Eski Yunanistan'daki krallar adlarına para basmışlardı. Bu dönemde 

Bankacılık, Orta Doğu'da Sinop, Sicilya, Kartaca ve Lidya'yı ele geçiren Persler tarafından 

yayılmıştı. M.Ö. 3. yy. dan itibaren M.S. 2. yy. kadar dünyanın baskın gücü olan Roma'da 

bankacılığın çok geliştiği görülmektedir. Roma'da, aristokratlar bankacılık işlemlerine ilgi 

göstermediler ve bankacılığı daha düşük sosyal armatörler ve tüccarlar yapmışlardır (Yetiz, 

2016: 109). 



Uğur Yıldırım, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

6 
 

M.Ö. 4. yy. civarlarında seküler bankacılık ilk kez Yunanistan'da görülmüştür. Seküler 

bankacılığı “Trapezitler” başlatmıştır. Trapezitler, din adamlarının en büyük rakibi olarak 

görülmüştür. Akdeniz ülkelerinde görülen "Banker" kelimesinin öncüsü olan ‘’Trapez’’ tezgâh 

kelimesinden türemiştir. Çünkü banker kelimesi aynı zamanda Latince “Bank” anlam 

gelmektedir. Trapezitlerin, %12-%14 faizle ödünç verdiği söylenir. Roma İmparatorluğu'nun 

çöküşünü izleyen dönemde, ticarette önemli bir düşüş olmuş ve tefeciliğin yaygınlığı artış 

göstermiştir (Keskin ve İnan, 2008).  

1453’te İstanbul’un fethi ve bunun ışığında Rönesans hareketinve bir süre sonra yeni 

kıtaların keşfi, ticaretin okyanuslara kaymasıyla birlikte o zamana kadar geçerli olan kilise 

hukukunun son bulmasına ve Roma hukukuna geçilmesine sebebiyet vermiştir. Hatta kilise 

yasası bile değişmiş ve bununla birlikte Roma hukukuna geçilmesiyle faize bakışlar da 

değişmiştir. Tüm bu gelişmeler bankacılığın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu arada, 

İspanyolların Güney Amerika'dan getirdikleri altınlarla çok çeşitli madeni paralar basması, 

Avrupa'daki madeni paraların çeşidinin çok olması ve paraların kendi aralarında değerlerinin 

saptanmasında güçlükler çıkartmıştır. O sırada şehir ticaretle meşguldü ve ticaret Amsterdam 

ve Hamburg'da yapılmaktaydı. Söz konusu paralar bu merkezlere geliyordu. Bu para 

karmaşasının bir çözümü olarak, Bank of Amsterdam, 1609 yılında kurulmuştur. Aynı şekilde, 

Hamburg Bankası da banka markını oluşturmuştu. Aynı dönemde (1637) çek ve banknot 

kullanımına yol açan “Contadi di Banka” sistemini geliştiren Venedik Bank’ta kurulmuştur 

(Parasız, 2000: 5-6).  

Bugünkü anlamda ilk anonim şirket, 1599 yılında East India Company adıyla İngiltere’de 

kurulmuştur. Konusu pirinç olan vadeli işlemler, 1650 yıllarında Japonya’da yapılmıştır. Bugün 

de faaliyetini sürdüren bir başka şirket olan Hudson’s Bay şirketinin kuruluşu 1670’tir. ABD’de 

1690 yılında Massachusetts Bay Colony tarafından ilk kâğıt para ihracı gerçekleştirilmiştir. İlk 

menkul kıymet ihraçları, 1720 yılında gerçekleşmiştir. New York Borsası, 1792 yılında bir grup 

borsa aracısının, birbirleriyle hisse senedi alım satımı yapmaları için kurulmuştur. 1960’lı 

yıllarda, Sovyetler Birliği’nin ABD’deki dolarları Paris’te bulunan bir bankaya transfer etmesi, 

ABD dışında tutulan dolarların Eurodollar olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. 1972 

yılında, ABD’de ilk vadeli işlemler piyasası olan Chicago Emtia Borsası kurulmuştur (Ceylan ve 

Korkmaz,2009). 

18. yy. gelindiğinde, bankalar tüm Avrupa'ya yayılmışlardır. 18. yy. dan 20. yy. kadar 

Avrupa ülkelerinin köklü bankalar kurup geliştirdiği, merkez bankacılığına geçtiği ve banka için 

yasal düzenlemeler yaptığı dönemdir. İngiltere’de hiçbir imtiyaz olmadan, 1829’a kadar 

hazinenin yararına banknotlar ihraç etmek için “İngiltere Merkez Bankası” yetkilendirilmiştir. 

1844’te “Banka Kanunu” ile bu imtiyazı düzenleme yetkisini kullanan bankaların tekeline 

verildi. Bu tarihten sonra Fransa’da “Banque de France” 1848’de imtiyaz sahibi olmuştur. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süre serbest olan banknot ihraç etme yetkisi 1863’te 

“Ulusal Banka Kanunu” ile düzenlenmiştir. Sovyet Rusya’da, 1921 yılında kurulan “Gosbank”, 

hem piyasaya para sürme hem de kısa vadeli kredi verme yetkisine sahip tek şirket olmuştur 

(Keskin ve İnan, 2008). 

2.2. Finans Sektöründe Yaşanan Değişimler 

Finans ve ekonomi alanındaki dünya tarihine baktığımızda, çeşitli iş birliği ve 

düzenlemeler bulunmaktadır. Antik Yunan şehir devletlerinin siyasal ve askeri bütünleşmesi 

sayesinde M.Ö. 478 yılında kurulan Delos Birliği, bugün faaliyet gösteren uluslararası 

organizasyonların ilk entegrasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir (Tonus ve Çatalbaş, 

2013: 6). Bu örnekler arasında, farklı şehirlerde ve eyaletlerde basılan gümüş paraların kolay 

değişimini sağlayan Atina kanunu ve şehirler arasında kabul edilen düzenlemeler 

bulunmaktadır (Pruthi, 2015: 5). 

1648'deki Westphalia Antlaşması, dünyadaki en kanlı savaşlardan biri olarak kabul 

edilen Avrupa'daki 30 yıllık savaşları sona erdirdi ve bu anlaşmanın, küresel sistemi kökten 

değiştiren bir egemenlik anlayışı hareketine neden olduğu bilinmektedir. “Ulus-devlet” in büyük 

imparatorluklara karşı kazandığı zaferin bir sembolü olarak, bu barış antlaşması, egemenlik ve 

devletlerin eşitliği ilkelerini küresel ölçekte temel kurallara dönüştürmüştür. Böylelikle, yeni 

sistemde yer alan eşitlik ilkeleri ve egemenlik ilkeleri ile kurulan ulus devletler arası iş birliği 

uluslararası örgütler aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Bu bakımdan Westphalia Antlaşması, 

eşitlik ve egemenlik anlayışından çıkan uluslararası örgütlerin oluşumuna katkısının önemli bir 

rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu gerekçelerle, egemen, ulusal ve eşit ulus devletlerden oluşan 

yeni uluslararası sistem aynı zamanda Westphalian sistemi olarak da adlandırılmaktadır (Tonus 

ve Çatalbaş, 2013: 6). 

Sanayi devrimi güçlenip İngiltere'nin dışına yayıldıkça, uluslararası finansal piyasalar 

daha da önemli hale gelmiştir. Finansal piyasaların hızlı gelişimi, ülkelerin küresel iş birliğine 

olan ihtiyacını daha da önemli hale getirmiştir. Zaman içinde bu gibi gelişmeleri destekleyen 

ülkelerde uluslararası finansal piyasaların sürekliliğini sağlamaya yetecek kurumların 

geliştirilmesi için uygun koşullar yaratılmıştır. ABD'nin doğusunda, Philadelphia, Boston ve 

Baltimore da dahil olmak üzere finans merkezleri, uluslararası ve ulusal finansmanın etkili 

olduğu bölgeler olarak öne çıkmıştır. 19. yy. sonunda hem Almanya hem de Fransa, uluslararası 

finans ile uluslararası pazarları geliştirdi, genişletti ve tamamen bütünleştirmiştir. Avrupa ve 

Amerika'nın diğer bölgelerinde de benzer pazarlar kurulmaya başlanmıştır. Öyle ki, finansal 

piyasalardan yapılan işlemler Buenos Aires ve Melbourne kadar uzağa yayılmıştır (Obstfels ve 

Taylor, 2003: 122-123). 

Küreselleşme de denilen neoliberal düşüncenin özü, sanayi devrimi ve sonrasında 

durmaksızın yayılması amaçlanan liberal düşüncenin özüdür. Teknoloji, ulaşım ve iletişimin 
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hızlı gelişimi ve sermaye hareketliliğinin artması, küreselleşme hareketinin hem sonucu hem de 

nedeni olmuştur (Altınay ve Akıncı, 2018: 5). Küreselleşmenin ilk aşamasının 19. yy. ikinci 

yarısından birinci dünya savaşına kadar sürdüğü genel olarak kabul edilmektedir. Yabancı 

yatırım olarak şekillenen sermaye ihracı, bu dönemin en belirgin bileşeni olarak öne çıkmıştır. 

Bu dönemde, tekelci örgütler egemenliklerini oluştururken, finansal sermaye güçlenmiş ve 

sanayi sermayesi ile iç içe geçmiştir (Ongun, 2012: 40). İlk küreselleşme hareketlerinde finansal 

sektörde gelişen iş birliğinin ve uluslararası ticaretin etkili olduğu görülmektedir. Uluslararası 

altın standardının uluslararası finansal işlemlerde kullanılması bunların başlangıcı olarak 

sayılmaktadır. Danimarka, Almanya, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda, İsviçre, Fransa ve Amerika 

Birleşik Devletleri 1820'lerin başında İngiltere'yi örnek olarak aldı ve altın standardına 

katılmıştır. 1870’ten sonra dünya ekonomisinin önemli bir kısmı altın para standardına 

girmiştir. 1880'lerin sonunda başlayarak, tüm dünyada geçerli olan tek bir küresel finansal 

sistem yaratılmaya çalışılmıştır. Uluslararası finansal sistemin merkezi de Londra olmuştur. 

Kendi para birimlerini belirleyen ülkeler, her bir para biriminin sabit kur oranını diğerlerine 

göre belirlemektedir. Böylece, küresel ölçekte ödeme yapmanın önündeki engellerin ve döviz 

kuru riskinin ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir. Bu nedenle 1870-1914 arasındaki dönem 

sermaye akışı ve uluslararası ticaret açısından en istikrarlı dönemlerden biri olarak kabul 

edilmiştir (Gençosmanoğlu, 2014: 58). 

Finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu kurumların hızla oluşması ve iletişimi 

kolaylaştıran telgraf kullanımı, gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) sermaye piyasalarından 

yararlanma fırsatını arttırdı. Dünya 20. yy. girerken, İngiliz sermayesinin neredeyse yarısı on yıl 

içinde ülke dışına çıkarılmıştır. 1914 yılının başlarında, yabancı sermaye stokunun milli gelire 

oranının GOÜ'da %32'ye yükseldiği kaydedilmiştir. Önceki yarım yüzyılda, kişi başına düşen 

gelirin yıllık ortalama %0,5 oranında arttığı, bu oranın küreselleşmenin etkileri nedeniyle 

%1,3'e yükseldiği görülmüştür. Sanayileşen ülkeler, ucuz hammaddelere erişimin avantajlarını 

kullanmaya ve ürettikleri sanayi ürünleri için büyük pazarlar bulmaya devam etmişlerdir. Sonuç 

olarak, sanayileşmiş ülkeler hem teknolojik hem de ekonomik yönden, dünyadaki diğer ülkelere 

göre daha hızlı gelişme fırsatları bulmuşlardır. Endüstriyel üretime dünya çapında bir grup ülke 

egemen olmuş ve 1800'lerin ortalarında İngiltere en büyük ekonomik güç haline gelmiştir. 

1913’ün başlarında, tablo tamamen değişmiş, Almanya ve ABD, İngiltere’yi endüstriyel üretimde 

arkalarında bırakmışlardır (Gençosmanoğlu, 2014: 59).  

Küresel ekonominin yıkımına şahit olan 1914-1945 yılları, iki dünya savaşı ve Büyük 

Buhran sonucu ortaya çıkan milliyetçi hareketlerin yükseliş yılları ve çok uzun süren ekonomik 

politikaların kötü etkilerinin yaşandığı yıllar olmuştur. Birinci Dünya Savaşı başladığında altın 

standardına duyulan güvenin sona ermesiyle para politikaları iç politikanın ana hedefi haline 

gelmiş ve savaştan kaynaklanan bütçe açıklarını kapatmanın bir yolu olarak kullanılmıştır. 
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Ardından komşunu fakirleştir görüşünü oluşturmak için aynı para politikaları kullanılmıştır. 

Para krizlerini önlemek ve altın rezervlerini korumak için sermaye korumacılığı dünyaya 

yayılmıştır. Sanayi akışı en düşük seviyeye ulaşmış, uluslararası yatırımlar şüpheci olmuş ve 

uluslararası fiyatlar ile faiz oranlarındaki uyum tamamen kontrol edilmemiştir. Küresel 

sermaye, finansı tüm yönleriyle genel olarak itibarsızlaştırmış ve 1930'larda dünya 

depresyonunun temel nedeni olarak görülmüştür (Obstfeld veTaylor, 2003: 125). 

1914-1945 arasındaki 30 yıllık süreçte, altın standart sisteminin yürürlüğe girdiği 

Birinci Dünya Savaşı'ndan önce meydana gelen finansal krize rağmen sistem sorunsuz bir 

şekilde çalışmaya devam etmiştir. Savaşın bitmesinden sonra, 1925 ve 1928 yılları arasında 

altın standart sistemine geri dönme çabaları sarf edilmiştir. 1929'da başlayan Büyük Buhran 

nedeniyle, sisteme olan güven 1931'de kaybolmuş ve 1936'da asla geri dönmemek üzere terk 

edilmiştir. Finansmandaki sorunlar ekonominin olumsuz koşullarının derinleşmesine yol 

açmıştır (Gençosmanoğlu, 2014: 63). 

Bretton Woods dönemi olarak adlandırılan 1945-1971 yılları, küresel ekonominin 

yeniden kurulmasına yönelik girişimlerin şekillenmeye başladığı yıllar olarak bilinmektedir. 19. 

yy. başlarında İngiltere'nin dünyanın en büyük gücü olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın 

sonunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en büyük gücü haline gelmiştir. ABD 

serbest piyasa ekonomisinin kendi şartlarında uygulanmasını istemiş ve daha sonra dünya 

ekonomisi ABD liderliğinde kurulan uluslararası örgütler tarafından yönetilmeye ve 

yönlendirilmeye çalışılmıştır (Altınay ve Akıncı, 2018: 8). 

Temmuz 1944'te, 45 ülkeden delegeler, yeni küresel ekonomik düzenin savaş sonrası 

oluşumunu tasarlamak için, küresel ekonominin yeni egemen gücü olan ABD'nin öncülüğünde 

New Hampshire'daki Bretton Woods'ta toplanmıştır. Konferansın ana hedefleri, sanayileşmiş ve 

gelişmiş ülkelerin çıkarlarına uygun olmayan ekonomik çatışmaların önlendiği, serbest ticaretin 

sürdürüldüğü ve ülkeler arasındaki ödemelerin düzenli olarak temellendirildiği yeni bir 

Uluslararası Para Sistemi oluşturulmasıydı. Bu konferans, Bretton Woods ikizleri olarak da 

bilinen iki yeni kurumun kurulmasıyla sona erdi. Bu kurumlar; kısa vadede ödemeler dengesine 

yardımcı olacak ve uluslararası para piyasasının işleyişini sağlayacak Uluslararası Para Fonu 

(IMF) ile az gelişmiş ülkelerin yeniden yapılanmalarına ve kalkınmalarına yardımcı olacak daha 

sonra adı Dünya Bankası olacak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıdır. Her ne kadar bu 

örgütler küresel bir yapıya sahip olsalar da yalnızca kapitalizmi kabul eden ülkeleri bünyelerine 

almışlardır. Bu oluşum karşısında Sovyet Rusya'nın önderliğindeki sosyalist blok yer 

almaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak, egemenliğini ekonomik anlamda 

belirleyen yeni kapitalist sistem, zorunlu olarak kabul edilmiştir. Amerikan Doları altına 

endekslenip rezerv para birimi statüsüne girmiştir. Diğer tüm ülkelerin para birimlerini dolara 
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endeksleyerek yeni bir sabit döviz kuru kurmaya çalışılmıştır. (Oğuz, 2004: 26; Irwin vd., 2008: 

84-90; Tonus ve Çatalbaş, 2013: 9-10). 

Önümüzdeki 20 yıl boyunca, bu geçerli düşünce değişmeden ve sağlam kalmıştır. Bu 

dönemde sermaye piyasalarının eski güçlerini yeniden kazanmış olmalarına rağmen, böyle bir 

dönüşüm oldukça yavaş gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 1960'ların sonunda, uluslararası 

sermaye kolayca çözülmüş ve nihayetinde, işleyişinin etkisiyle, o zamana kadar kararlaştırılan 

ve ısrarla sürdürülen sabit döviz kuru sistemi terk edilmiştir (Obstfeld ve Taylor, 2003: 125). 

Bretton Woods anlaşmalarının kabul ettiği bir diğer önemli yenilik, ilk kez, yoksul üye 

devletlerin küresel finans olanakları yoluyla gelişmesini desteklemektir (Helleiner, 2009: 4). Bu 

doğrultuda verilen bu taahhüt ve eylemler gelişmiş ülkelerin çıkarları doğrultusunda 

değerlendirilmekte ve özellikle ABD'de çeşitli çalışmalarda sıkça bahsedilmektedir. Bretton 

Woods kurumları eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Bu eleştiri ise, azgelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere sunulan kalkınma modelleri, yeni pazarlar yaratmayı amaçlayan gelişmiş ülkelerin 

politikaları ile daha uyumlu bir yapıya sahip olduğu için yapılmıştır. Bu tür eleştiriler 

günümüzde tüm yoğunluğu ile devam etmektedir (Altınay ve Akıncı, 2018: 10). 

ABD, 1944’ün başlarında olası birçok taraflı ticaret anlaşması konusunda Kanada’yla da 

görüşmelerde bulunmuştur. Kanada delegasyonu, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri 

kapsayan çok taraflı bir ticaret kongresinin, İngiltere'nin uluslararası ticarete zarar veren ithalat 

kotalarını ve tarifelerini tartışma konusundaki isteksizliğine rağmen, oldukça yararlı 

olabileceğini öne sürmüştür. Bu müzakereler, daha sonra Dünya Ticaret Örgütü olarak yeniden 

adlandırılacak olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın imzalanmasının 

yolunu açmıştır (Irwin, vd., 2008: 52). GATT'ın kurulmasıyla, küresel ticarete egemen olmaya 

devam eden ayrımcılığın ortadan kaldırılması, gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenerek 

azaltılması, ekonomik ve ticari ilerlemenin sağlanması için ticari kısıtlamaların kaldırılması 

amacıyla karşılıklı ve geniş katılımlı imtiyazların esas alınması amaçlanmıştır (Oğuz, 2004: 26). 

1971-1990 döneminde, Bretton Woods'tan sonra esnek kur dönemi olarak bilinen farklı 

bir akım ortaya çıkmıştır. Sabit döviz kuru sistemi birçok çekinceyle kaldırılsa da bazı ülkeler 

yeni rejimler oluşturmak için çalışmaya devam etmiştir. Ayrıca, 1970-1990 yıllarını kapsayan 

dönemde, sermaye hareketliliğinde önemli bir artış olmuştur. Sanayileşmiş ülkeler piyasadaki 

gelişmelere ayak uydurabilecek dalgalı kur yapısına güvenmeye başladıkları için birçok kontrol 

kaldırılmıştır. Bu gelişme tüm ülkelerde sermaye hareketliliğini teşvik etmiştir (Obstfeld ve 

Taylor, 2003: 125). 

Düzenleme esasına dayanan eski finansal yapı, 1970'lerde faiz oranlarındaki artış ve dış 

ticaret finansmanının artması gibi birçok gelişme ile karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Sistem 

kendi içinde giderek zayıflamış ve bir dizi modern finansal aracın geliştirilmesi bu süreci 

hızlandırmıştır. Bu finansal araçlar opsiyonlar, vadeli işlemler ve swaplar, opsiyonel tahviller, 
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hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, değişken faizli tahviller ve döviz kuru riskinin etkisine 

karşı korunmak için geliştirilen değişken faizli kredileri içermektedir. Bu gelişmelerle, 

düzenlemenin yoğunlaştığı ülkelerde, Euro piyasalarının etkisiyle rekabet gücünü azaltan 

finansal sektörler düzenlemenin kaldırılması için lobi faaliyetlerine başlamıştır. 1970'lerin son 

çeyreğinden başlayarak, ülkeler ulusal finansal sistemler üzerindeki kontrollerini gevşetmeye 

başladılar ve daha sonra gelişmiş ülkelerle birlikte GOÜ'ler dahil onlarca yıl devam etmiştir 

(Ongun, 1993: 39). 

2.3. Finans Sektörünün Teknoloji ile Birleşme Süreci 

İçinde yaşadığımız dönem “bilgi toplumu”, “kapitalist toplumun ötesinde”, “Yeni 

Ekonomi”, “bilgi çağı” olarak tanımlanmaktadır. Gündelik yaşamda bilginin yoğun kullanımı, 

üretimdeki makinelerin gücünden daha fazla bilginin kullanılması, bilginin işlenmesinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımı ağırlıklı olarak bilgi toplumunun temel özellikleri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu tür toplumlarda toplam üretimin önemli bir kısmı çalışanlar tarafından 

bilgi sektöründe gerçekleştirilmektedir (Webster, 1996). Bilgi çağının doğuşunu, yakın geçmişte 

(1947) transistörün keşfi ile ilişkilendirenlerde olduğu gibi, 15. ile 19. yüzyıllar arasındaki 

çeşitli icatlar ve yeniliklerle bağdaştıranlarda olmuştur. Bilgi çağı “bu ya da o olay” ile 

başlamadığını; insanların daima bilgiye ihtiyaç duyduklarını, şu an yaşamakta olduğumuz 

dönemin ‘’üç yüzyıl önce başlayan, kültürel bir değişimin sonucu’’ olduğunu söyleyen Headrick 

(2002), “atalarımız belki de bir bilgi çağında yaşadı farkında olmadan” diye eklemiştir (Tonta ve 

Küçük, 2005: 2). 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birçok alanda da değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. 

Yıllar boyunca çeşitli dönemlerdeki gelişmeler paralel olarak yeni olasılıklar ve dönüşüm 

süreçleri ortaya çıkarmıştır. Matbaanın keşfi ve bilgi kaynaklarının hızlı şekilde yeniden üretimi, 

Avrupa’daki insanların okuryazarlık oranlarını ve düşünce özgürlüğünü arttırmıştır. Bu 

gelişmelerden sonra Rönesans ve reform hareketleri ortaya çıkmış ve böylece Avrupa'da yeni 

bir aydınlanma dönemi başlamıştır. Yine Sanayi Devrimi'nden önce, buhar motorlarının 

keşfedilmesiyle yeni bir üretim dönemi başlamış ve bununla birlikte bugünün ekonomik 

yapısının ve sanayi üretiminin temelleri atılmıştır. Ancak 90'lı yıllara gelindiğinde, bilgisayar 

teknolojilerinin ortaya çıkması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, ekonomik ve 

sosyal birçok alanda büyük değişiklikler yaşanmıştır (Ustaömer ve Bakırtaş, 2019: 4). 

Tarihte, bilim ve teknoloji alanındaki değişimlerle geliştirilen bazı endüstriler 

ekonomide iyileşmelere ve yatırımların artmasına neden olmuştur (Özgüler, 2002: 23). 

Ekonomik hayatın devrimci evreleri arasındaki süre kısalmakta ve zamanımızın değişim ve 

ilerleme hızı artmaktadır. Şekil 2.1’de geçmişten günümüze teknolojik gelişmede yaşanan 

gelişme süreci gösterilmektedir (Aktan ve Vural, 2003: 17). 
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Şekil 2.1. Yenilik Dalgası ile Oluşan Ekonomik Genişleme Dönemleri 

Kaynak: Coşkun Can Aktan ve İstiklal Vural., “Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni 
Ekonomi”, Yeni Türkiye, sayı 88. Cilt 1, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı. 2016. 
 

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile aynı döneme denk gelen ilk aşama 1785 yılında 

başlayıp 60 yıl sürmüştür. Bu aşamada, su ve buhar gücü yaygın olarak kullanılmış ve tekstil ve 

demir sektörleri sanayileşmede baskın bir rol oynamıştır (Salur, 2012: 33). 

İkinci dalga buhar, demiryolu ve çelikteki yeniliklerle şekillenen ve 55 yıllık bir dönemi 

kapsayan evredir (Özgüler, 2002: 23). Deniz taşıtlarında buhar gücünün kullanılması, buharlı 

gemilerin inşası ve ağır tonaj taşıma kapasitesi ile ticaretin hızlandırılması bu dönemin 

yeniliklerindendir. Büyük fabrikaların sayısındaki artış, sermaye yoğun sanayi faaliyetlerinin 

hızlanması ve buhar gemilerinin nakliyeye olumlu katkıları sayesinde ticaret daha da 

gelişmiştir. Otomobilin 1885 yılında keşfedilmesi ve seri üretimiyle şehir hayatındaki yerel 

yaşam zihniyeti çeşitlenmiştir. Kolay ulaşım, insanların şehrin daha uzak bölgelerine 

yerleşmelerini ve buradan işe gitmelerine olanak sağlamıştır (Doğuç, 2006: 13-14). 

Üçüncü aşama, 1900 ve 1950 arasındaki 50 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İki büyük 

savaşın mücadelelerinin bir sonucu olarak, içten yanmalı motorların, elektriğin ve çeşitli 

kimyasal maddelerin günlük yasama dahil edilmesi, modern ekonomik ve sosyal yaşamın 

başlangıcını yaratmıştır. Elektrik motorunun üretim hattına uygulanmasıyla fabrikalarda seri 

üretim mümkün olmuştur (Salur, 2012: 34). 

Dördüncü dalganın gerçekleştiği 1950'lerde başlayan dönemde vakum tüplerinin keşfi 

ile yapılan ilk bilgisayar ve vakum tüplerinin yerini alan transistörlerin keşfi ile hızlanan 

elektronik endüstrisi temel yeniliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Şehirlerde elektrik 

kullanımının yaygınlaşması ile dayanıklı tüketim malları üretimi ana sektörlerden biri haline 

gelmiştir. Kimyadaki ve Petrokimyasallardaki gelişmeler, çelik yerine sanayide plastik karbon 

fiber vb. parçalar kullanılmasını mümkün kılmıştır. Uçak taşımacılığının yaygınlaşması, aynı 

dönemde, telgraf, telefon, teleks gibi iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılmasıyla, çokuluslu 
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şirketlerin oligopolistik rekabeti yaşanmaya başlamıştır. Yeni sanayi bölgelerinin oluşması ile 

şehirlerin yayılımı hızlanmıştır (Doğuç, 2006: 14). 

1950'lerde başlayan ve 1990'larda olgunluğa ulaşan “elektronik çağ”, yerini yeni medya, 

dijital ağlar ve yeni temel teknolojilerin ürün ve üretim süreçlerinde önemli bir rol oynadığı 

“bilgi ekonomisi” aşaması ile değiştirmektedir. Ekonomideki ve sosyal yapıdaki değişimlerin, 

teknolojik dalgalanmalar yoluyla lider sektörler arasında yayıldığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda, 

iş ve sosyal hukukun tüm alanlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında büyük bir 

artış olmuştur. Bu artış, bilgisayar ve iletişim maliyetlerindeki düşüş ve tüketicilerin 

ihtiyaçlarına cevap verme yeteneğinin bir sonucudur (Aktan ve Vural, 2003: 19). 

Ekonomik büyüme, milli gelirin etkisi ile belirli bir dönemde mal ve hizmet üretim 

miktarındaki artışla ölçülebilirken, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki 

temel farkın teknolojiye dayandığı görülmektedir. Dünya ekonomisindeki teknolojiye dayalı 

gelişmeler ekonomideki yeni kavram ve süreçleri ortaya çıkarmıştır. Özellikle internetin 

gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni bir ekonomik yapı, özellikle bilişim teknolojisiyle 

dijitalleşen ekonomi kavramı ile yeni ekonominin yanı sıra, ‘’sermayesiz kapitalizm’’ olgusunu 

da bir biçimde ifade etmektedir (Bakırtaş ve Ustaömer, 2019: 5). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler bir yandan küreselleşmeye, bir yandan 

da dolaylı olarak üretim yapısını, ekonomik ilişkileri, piyasa yapılarını ve yeni bir ekonominin 

ortaya çıkmasından kaynaklanan maliyetleri doğrudan değiştirmiştir. 1945 yılında inşa edilen 

ilk bilgisayar olan ENIAC, 30 ton ağırlığında ve 165 m2 alan kaplamş ancak hafızasında sadece 

80 karakterlik bilgi saklayabilmiştir. İnternetin öncüsü, ABD ordusu tarafından askeri amaçlar 

için kullanılan ARPANET adlı 40 bilgisayarı birbirine bağlayan ilkel bir sistemdi. Daha sonraki 

dönemlerde teknolojideki büyük değişikliklerin bir sonucu olarak, ENIAC’tan çok güçlü ve elde 

taşınan bilgisayarlar ve ARPANET'ten çok daha yaygın olarak kullanılan ağlar tercih edilmeye 

başlanmıştır. Uzak coğrafyalarda yaşayan insanlar birbirleriyle kolayca ve az bir maliyetle 

iletişim kurmaya başlamışlardır. Bilgi, yalnızca belirli ve ayrıcalıklı bir grubun elinde olmaktan 

çıkmışıtır. Toplumlar, ekonomiler, bilginin kolay yayılmasının bir sonucu olarak değişmeye 

başlamıştır (Dilek, 2016: 87-88). 

Sanayi Devrimini 4 döneme ayırabiliriz. 1. Sanayi Devrimi, su ve buhar gücü üretim 

sistemlerini makineleştirmiş, 2. Sanayi Devrimi ile seri üretime başlanılmış, sanayi otomasyonu 

olarak da adlandırılan 3. Sanayi Devrimi, elektronik ve bilgi teknolojilerinde kullanılacak 

kazanımların başlangıcı olarak kendini göstermiştir. Ancak, bu devrimler hep gerçekleştikten 

sonra isimlendirilmiştir. 4. Sanayi Devrimi'nin önceki sanayi devrimlerinden en belirgin farkı, 

adından önce isimlendirilmiş olmasıdır (Nuroğlu, 2018). Birinci ve ikinci sanayi devrimleri 

arasındaki süre 86 yıl, ikinci ve üçüncü sanayi devrimleri arasında 99 yıl olmasına rağmen, 

üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri arasında yalnızca 40 yıl geçti. Bu sektördeki gelişmelerin 
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çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve üretim süreçlerinin sürekli kendini yenilediğini 

göstermektedir. Akıllı otomasyon olarak da adlandırılan 4. Sanayi Devrimi'nin teknik tanımı, 

mekatronik sistemlerin siber-fiziksel sistemlere evrimi şeklinde yapılabilmektedir (Nuroğlu ve 

Nuroğlu, 2018: 330). 

İlk sanayi devriminden bu yana üretim alanında elde edilen ve son yıllarda baş 

döndürücü bir hızla ilerleyen kazanımların iletişim ve bilişim sektörlerinde birbirine entegre 

edilmesi, her türlü nesnenin dijitalleşmesi, internete bağlanması ve yapay zekâ ile akıllı hale 

getirilmesi sonucu oluşan sistemler sistemi sanayideki dijital dönüşümün ana omurgasıdır. 4. 

Sanayi Devrimi ile üretimdeki emeğin göreceli önemi, tam bir otomasyon düzlemine geçilerek 

azaltılacak ve rekabet edebilirliğin maliyet avantajı şimdiye kadar belirlenmiş olsa da teknoloji 

avantajı ön plana çıkacaktır (Gür vd., 2017). 

Önceki sanayi devrimlerinde, şirketler ve endüstriler yeni teknolojiye uyum 

sağlayamadığında, yıllar içinde onunla mücadele etmek zorunda kaldılar ve sonunda başarısız 

olmuşlardır. Dördüncü Sanayi Devrimi'nin getirdiği değişiklik, isteğe bağlı değil, kaçınılmaz 

olmuştur. Bu bakımdan, Endüstri 4.0 devrimi, aslında dijital bir ekonominin gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Endüstri 4.0 devriminin potansiyel ödülleri şaşırtıcı bir şekilde yükselen yaşam 

standartları, artan koruma, güvenlik ve büyük ölçüde insan kapasitesidir (Bakırtaş ve Ustaömer, 

2019: 6). 

2.4. Finansal Teknolojilerin Doğuşu 

Finans ve teknoloji birbirine çok yakın kavramlardır. Hem finans dünyası hem de 

teknoloji dünyası oldukça dinamiktir ve hemen hemen her gün her iki tarafta da yeni ürün ve 

hizmetlerin piyasa da olması mümkün olmaktadır. Finans sektörü, özellikle bankacılık sektörü, 

sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken, teknoloji tarafında ise, 

finansal ürün ve hizmetler yeni bir ana arter olarak durmaktadır. Sonuç olarak, bu iki dinamik 

yapının bir araya gelmesi kaçınılmaz olmuştur (Şahan, 2017: 31). 

FinTek olarak Türkçeleştirilen FinTech terimi, Finans (Finance) ve Teknoloji 

(Technology) kelimelerini İngilizce olarak birleştirerek oluşturulmuş bir kavramdır. Sözlükte, 

“bankacılık ve finansal hizmet endüstrilerinde yeni geliştirilen dijital ve çevrimiçi teknolojileri 

kullanan ürünler ve şirketler” ve “bu teknolojileri kullanan veya üreten işletmeler” olarak 

tanımlamaktadır. Kısacası, teknoloji ile finansal piyasaları geliştiren ve şekillendiren yeni bir 

akım ve sektör olarak açıklanabilen FinTek terimi, 2012-2013 yılına tekabül eden bir dönemde 

yaygın olarak kullanılmaya başlandı. FinTek akımı, 2008 ekonomik krizine paralel olarak 

gelişmiştir (Kocaoğlu Ulbrich, 2019: 7-8). Krizden sonra küresel piyasalarda tekel olan 

geleneksel bankalar ve kredi kurumlarının pasifleşmesini takiben, ilk kez yasal olarak banka 

olmayan ve Visa, Mastercard ve SWIFT gibi yerleşik şirketlere meydan okuyabilen, bu açığı bir 

fırsata dönüştüren yeni finansal girişimler piyasada kendilerine yer bulabilmişlerdir. Dolayısıyla 
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bankacılıkta nasıl ve ne kadar büyüyeceği tahmin edilemeyen yeni bir dönem başlamıştır 

(Schindler, 2016: 13). 

FinTek, daha iyi, daha hızlı ve daha kolay finansal hizmetler sunmak için finans ve 

teknolojinin bir araya gelmesidir. Başka bir bakış açısı, teknolojinin yardımıyla, finansal 

hizmetlerin daha kullanıcı dostu hale gelmesi ve tüketicilerin finansal hizmetlere yeni yollarla 

erişmelerine olanak sağlamasıdır. İnternet kullanımı ve mobil uygulamalardaki hızlı artış, son 

yıllarda FinTek’i gündeme getiren faktörler arasındadır (Deloitte, 2017: 4). 

Literatürde finansal teknolojiyle ilgili yapılan birkaç tanım vardır: Arner vd. (2015: 3) 

finansal teknoloji, teknolojiyi mümkün kılan finansal çözümlerdir. Lee ve Kim (2015: 58), 

finansal teknoloji, geleneksel sistemi etkileyebilecek yeni finansal yazılımlar geliştirmeyi ve 

uygulamayı içeren teknik bir süreçtir. Ryu (2017: 543)’e göre finansal teknoloji, yenilikçi 

yaratıcı finansal hizmetler ve bilgi teknolojilerinin kilit olduğu finansal olmayan şirketler 

tarafından yaratılan ürünlerdir. Finansal teknoloji sayesinde, kullanıcılar ödeme yapabilir, para 

transfer edebilir, kredi başvurusunda bulunabilir, sigorta satın alabilir, portföy yönetimi 

yapabilir ve çeşitli mobil servislerle yatırım yapabilir (Fettahoğlu ve Kıldıze, 2019: 869). 

Bir başka tanıma göre, FinTek, internet, mobil, veri analitiği gibi dijital teknolojileri 

kullanarak geleneksel finansal hizmetler kavramını ortadan kaldırdı ve finansal hizmetlerin 

tüketicilere yenilikçi bir yaklaşımla ulaşmasını kolaylaştırdı (Gimpel vd., 2017: 247). 200'den 

fazla bilimsel makaleyi inceledikten sonra, FinTek'in en kapsamlı bilimsel tanımını şu şekilde 

yapmıştır: FinTek, finansal faaliyetleri geliştirmek için teknolojiyi uygulayan yeni bir finansal 

sektördür (Schueffel, 2016: 45). 

Genel olarak FinTek kavramı, finans sektörünün, çoğunlukla da menkul kıymetler 

borsası ile bankacılık alt sektörünün yeniden şekillendirilmesine yol açacak uygulamaları içerir. 

Bu nedenle birçok sektör tarafından finansal yeniliklerin doğuşu olarak tanımlanmaktadır. 

Fakat esasen FinTek’in tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Birinci dönem analogdan dijitale geçiş 

dönemi olarak adlandırılan Finansal Teknolojiler 1.0 (1866-1966) da uluslararası finansal 

iletişim alanında gelişme yaşanmıştır. Finansal Teknolojiler 2.0 (1967-2008), 1967'de başlayan 

ve 2008 yılına kadar devam eden ikinci dönemde geleneksel finansal hizmetlerin dijitalleşmesi 

sürecini kapsamıştır. Finansal Teknolojiler 3.0 (2008'den bugüne), 2008'den bu yana süreçteki 

gelişmelerin yer aldığı dönemdir (Erözel Durbilmez, 2018: 11). 

 

Finansal Teknolojiler 1.0 (1838-1966 Arası Dönem) (Karaköse, 2017: 5): 

➢ 1838: Telegrafın icadı, 

➢ 1866: Transatlantik kablo ağı, finansal küreselleşme için altyapı sağlayan ilk 

başarılı transatlantik kablo ağının kurulması. 
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➢ 1918: Fedwire, Federal Reserve Bankaları tarafından fon transferi yapmak ve 

rezerv bankaları arasında bir iletişim ağı kurmak amacıyla mors kod sistemi 

kullanan bir telgraf şebekesi kurulması. 

➢ 1950: Diner’s Club, Frank X. McNamara tarafından kurulan Diner’s Club, ilk kredi 

kartı yapısıdır. 

➢ 1960: Quotron Systems, brokerlere masaüstü terminalleri aracılığıyla seçilmiş 

borsa tavsiyelerini sunan ilk elektronik sistemdir. 

➢ 1966: Global teleks ağının kurulması olan Telexs, finansal teknolojilerin bir 

sonraki aşamasında gerekli iletişimi sağlamıştır. 

Finansal Teknolojiler 2.0 (1967-2008 Arası Dönem) (Erözel Durbilmez, 2018: 12): 

➢ 1967: İlk ATM'nin (otomatik kasiyer makinası) Barclays Bank tarafından 

tanıtılması, 

➢ 1971: Nasdaq, New York’taki menkul kıymetler için ulusal oto fiyatlandırma 

birliğinin kuruluşu, 

➢ 1973: SWIFT, Bankalararası Finansal iletişim organizasyonunun kuruluşu, 

➢ 1978: Elektronik Fon Transferi Yasası (EFT), 

➢ 1981: Bloomberg’in kuruluşu, 

➢ 1983: Mobil telefon kullanımı, 

➢ 1987: Programlı alım satımın başlaması, 

➢ 1999: Dotcom balonu, teknoloji balonu veya internet balonu olarak da bilinen bu 

sürece neden olan şey, o sırada internet girişimlerine çok fazla girişim sermayesi 

yatırımı yapılması ve bu girişimlerin kısa vadede kar yapacak bir ürüne sahip 

olmamasıydı. 

 

Finansal Teknolojiler 3.0 (2008 ve sonrası dönem) (Karaköse, 2017: 6): 

➢ 2003: Web tabanlı kitle fonlaması, 

➢ 2008: Eşten eşe (Peer to Peer veya P2P) finansman, 

➢ 2009: Bitcoin, Blockchain 1.0, 

➢ 2013: Ethereum ve kripto halka arz süreci, Blockchain 2.0, 

➢ 2015: Akıllı telefonların ve diğer cihazların tüketicilerin yüzlerini tarayarak 

elektronik ödemeleri doğrulamasına olanak tanıyan gelişmeler. 

➢ 2017: Hyperledger Projesi, Blockchain 3.0 başlangıcı. 

Bankacılık ve finans sektörünün en önemli dönüşümlerinden biri olan FinTek 

girişimleri, bankaları ve finansal kurumları kökten etkilemiştir. Tarihsel olarak, teknoloji 
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geliştikçe, finansal kurumlar bu fikirleri ürün veya hizmetlere dönüştürebilmek için nispeten 

hızlı hareket ediyorlardı. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için yenilikçi fikirlere kolayca 

adapte oluyorlardı. Bununla birlikte, tüm bunlar 2008'in küresel finansal krizi sırasında değişti. 

Kriz sırasında, bankalar çok sayıda yeni kurallara ve yasal gerekliliklere ve bunlara uygulanan 

para cezalarına uymaya odaklandı. Yenilik, bankalar veya finansal kurumlar için çok önemli bir 

öncelik olmuştu. Aynı dönemde, geleneksel düzeni değiştiren ve günlük yaşamın bir parçası 

olan bir dizi teknolojik yenilik ortaya çıktı. Örneğin, iPhone, Airbnb, Über, WhatsApp ve WeChat 

gibi yenilikçi iş modelleri geliştirilmiştir. Bu, bankaların sahip olduğu müşterilerin, özellikle 

kolaylık ve kullanıcı deneyimleri söz konusu olduğunda beklediklerine kıyasla neler 

sunabileceği konusunda büyük bir boşluk yarattı. FinTek, bu devrimle ortaya çıkan bu açığı 

kapatmaya çalışmaktadır (Arslanian, 2018). 

Mobil ödeme sistemlerinde, çevrimiçi tasarruf araçlarında, günlük bütçe 

uygulamalarında, kişisel finansal konsolidasyonda, küçük ve yeni işletmeler için finansal 

çözümler ve muhasebe çözümleri, robot yatırım danışmanları ve kitle fonlaması alanlarında 

birçok farklı alanda finansal teknoloji girişimleri bulunmaktadır. FinTek şirketleri, finansal 

danışmanların orta ve üst düzey gelirli müşteri segmentinde bulunan kişilerin basit işlemlerini 

yapmalarının yerine geçebilmektedir (Şahan, 2017: 31). 

FinTek kavramı, tanımlarından da anlaşılacağı gibi, sadece finansal teknolojileri değil 

aynı zamanda finansal teknoloji üreten işletmeleri de kapsamaktadır. Başka bir deyişle, finansal 

hizmetler sektörü için teknoloji üreten şirketlere FinTek adı da verilmektedir. Bu işletmelerin 

sayısı arttıkça, FinTek endüstrisi tüm dünyada şekillenmeye başlamıştır. Bu nedenle, bu yeni 

endüstri kendi ekosistemine sahiptir. FinTek ekosistemi hem FinTek endüstrisi için rekabetçi 

bir ortamı hem de yoğun iş birliğinin egemen olduğu bir ortamı temsil eder. Bunun en belirgin 

nedeni, finansal kurumların ve FinTek şirketlerinin birbirleriyle ortaklaşa çalışması gerektiğidir. 

Çünkü finansal kurumlar, FinTek şirketleri tarafından geliştirilen teknolojilerin birinci sınıf 

uygulayıcılarıdır. Başka bir deyişle, FinTek ekosisteminin en önemli özelliklerinden biri, FinTek 

şirketleri tarafından geliştirilen teknoloji ve iş modelleri, son kullanıcılara finansal kurumlar 

tarafından iletildiği için iş birliğinin ön planda olması gerekliliğidir (Sevim, 2019: 267-268). 

FinTek faaliyetleri geleneksel bankacılık faaliyetlerinin aksine kâr amacı gütmekte, 

müşterinin ve piyasanın ihtiyaçlarını daha önce pazarda bulunmayan bir şekilde karşılamayı 

hedeflemektedir. Piyasada bu ihtiyaçları önceden karşılayan hiçbir çözüm bulunmaması 

ihtimaline ek olarak, bu ihtiyaçların önceden yeterli veya doğru şekilde karşılanmaması 

mümkün olabilir. Burada ayırt edici olan, faaliyetin müşteri ihtiyaçlarını hizmetin odağına 

almasıdır (Kocaoğlu Ulbrich, 2019: 18). 

FinTek inovasyonundaki rekabetçi ve işbirlikçi dinamikleri anlamak için ekosistemin bir 

öncelik olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Sağlam ve dayanıklı bir FinTek ekosistemi, FinTek 
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endüstrisinin büyümesine yardımcı olur (Lee, 2016: 58). Şekil 2.2'de gösterildiği gibi, FinTek 

ekosistemi 5 temel unsurdan oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 2.2. FinTek Ekosistemi 
 
Kaynak: Lee, I. (2016). FinTek: Ecosystem and Business Models. Advanced Science and 
Technology Letters, Vol:142, 57-62. 
 

Bu unsurlardan ilki, FinTek girişimleridir. FinTek girişimleri faaliyet alanına göre 

değişmektedir. Örneğin, varlık yönetimi, borç verme, kitle fonlaması, ödeme yönetimi, sigorta 

gibi alanlarda faaliyet gösteren FinTek girişimleri ekosistemin ilk unsurudur. İkinci unsur, 

teknoloji geliştiricileri olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji geliştiricileri, FinTek girişimlerinin 

kullandığı yeni teknolojiler geliştirmektedir. Bunlar Blockzincir (Blockchain), bulut bilişim, 

büyük veri analitiği, yapay zekâ, sanal gerçeklik, kripto para ve mobil ödeme gibi yeni 

teknolojilerdir. Üçüncü unsur, bankacılık denetim ve düzenleme kurulları, bağımsız denetim 

şirketleri ve yasama organlarına sahip hükümetlerdir. FinTek ekosistemindeki dördüncü unsur, 

finansal hizmetleri kullanan gerçek ve yasal müşterilerdir. Son unsur, finansal hizmetler 

sağlayan finansal kurumlardır. Örneğin, geleneksel bankalar, yatırım bankaları, sigorta 

şirketleri, borsa aracıları ve melek yatırımcılardır. Bu unsurlar ülke içindeki inovasyona katkıda 

bulunur, ekonomiyi teşvik eder, bankacılık ve finans sektörlerinde iş birliğini ve rekabeti 

kolaylaştırır ve nihayetinde finansal hizmetleri kullanan tüketicilere yarar sağlamaktadır 

(Taştan ve Uralcan, 2019: 45-46). 
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Ekosistemin merkezinde FinTek girişimleri bulunmaktadır. Bu şirketler çoğunlukla 

girişimcilik ruhuna sahip, ödeme, varlık yönetimi, borç verme, kitle fonlaması, sermaye 

piyasaları ve sigorta alanlarında yenilikçi ürünler geliştirmektedirler. FinTek girişimleri, 

geleneksel finansal kurumlardan daha düşük işletme maliyetlerinde kişiselleştirilmiş finansal 

hizmetler sunarak niş pazarları hedeflemektedirler. Tüketiciler, ihtiyaçları için tek bir finansal 

kurum yerine FinTek şirketlerinden istedikleri finansal hizmetleri seçmekte ve kullanmaktadır. 

Ekosistemde risk sermayesi fonu bulunan melek yatırımcılar ve yatırım şirketleri, FinTek 

girişimlerinin kurulması veya büyümesi için gereken yatırım desteğini sağlamaktadır. 

Ekosistemdeki diğer bir unsur olan teknoloji geliştiricileri, FinTek inisiyatifleri için yenilikçi 

finansal hizmetleri hızla pazara sunmalarına yardımcı olmak için teknolojik olarak uygun bir 

zemin hazırlamaktadır. Örneğin, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak, akıllı robot finansal 

danışmanları hizmet vermektedir (Lee, 2016: 59). 

FinTek finansal sistemi farklı kanallardan etkilemektedir. Bir olgunun FinTek'in bir 

unsuru olarak görülmesi için, bankacılık ve finansal hizmetler çerçevesinde ve bankalar ve kredi 

kuruluşları tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yaratılması, 

dijitalleşme ve teknoloji unsurlarını içermesi teknolojik veya pratik yenilikler ve müşteri odaklı 

olması gereklidir. Bu nedenle, FinTek hizmetinin FinTek şirketleri tarafından üretilmesi zorunlu 

değildir ve bir banka tarafından piyasaya sunulan bir hizmet veya ürün, dijital olma ve yenilik 

barındırma gibi belirli unsurlar taşıyorsa, FinTek terimi altında tanımlanabilir (Erözel 

Durbilmez, 2018: 16). 

FinTek ekosistemi hem FinTek endüstrisi için rekabetçi bir ortamı hem de yoğun iş 

birliğinin hâkim olduğu bir ortamı temsil eder. Bunun en belirgin nedeni, finansal kurumların ve 

FinTek şirketlerinin birbirleriyle ortaklaşa çalışması gerektiğidir. Çünkü finansal kurumlar, 

FinTek şirketleri tarafından geliştirilen teknolojilerin birinci sınıf uygulayıcılarıdır. Başka bir 

deyişle, FinTek ekosisteminin en önemli özelliklerinden biri, FinTek şirketleri tarafından 

geliştirilen teknoloji ve iş modelleri, son kullanıcılara finansal kurumlar tarafından iletildiği için 

iş birliğinin ön planda olması gerekliliğidir (Sevim, 2019: 267). 
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Şekil 2.3. 2011-2016 Yıllarında Küresel FinTek Sektörüne Yapılan Yatırımların Değerleri 
 
Kaynak: Taştan, S. ve Uralcan, Ş.G. (2019). Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan 
Yeni Girişimlerin Eknomik ve Teknolojik Belirleyicileri, 41-69. 

 

Finansal piyasalardaki teknolojik güdümlü yenilikler, FinTek sektöründe küresel olarak 

hızlı büyümeye yol açmaktadır. Şekil 2.3'te gösterildiği gibi, FinTek sektörü, 2011 yılında 2,5 

milyar ABD dolarından 2016 yılında 19 milyar ABD dolarına yükselen piyasadaki en hızlı 

büyüyen sektörlerden biri olmuştur (Pollari, 2016: 15). 2008 yılındaki finansal kriz, teknolojinin 

inanılmaz bir hızla ilerlemesi, internet ve tüketicilerin demografik özelliklerine bağlı olarak 

mobil kullanımın artması, tüketicilerin davranış ve tutumlarını değiştirerek tüketicilerin 

finansal hizmetlere daha kolay ve daha hızlı erişmelerini talep etme nedenleri olarak kabul 

edilmektedir (Taştan ve Uralcan, 2019: 46-47).  

Ödemeler, diğer finansal ürün ve hizmetlere kıyasla nispeten basittir. Ödemelere 

odaklanan FinTek girişimleri daha düşük maliyetlerle hızlı müşteri kazanımlarına sahipken, 

yenilikçi ve yeni ödeme yetkinliklerini benimseme konusunda oldukça çeviktirler. FinTek'in 

ödemeleri iş modeli iki farklı pazarda sunmaktadır. Birincisi, tüketici ve perakende 

ödemelerinin yapıldığı pazardır. İkincisi, toptan ve kurumsal ödemelerin yapıldığı pazardır. 

Ödemeler, günlük olarak en az kullanılan finansal hizmetler olarak yasalarla tanımlanan, en çok 

kullanılan bireysel finansal hizmetlerden biridir (Lee, 2016: 60). 

BNY Mellon (2015: 6)'a göre, FinTek ödeme hizmetleri tarafından sunulan tüketici ve 

perakende sektörleri sırasıyla mobil cüzdanlara, kişiden kişiye (P2P) mobil ödemelere, döviz ve 

havale işlemlerine, gerçek zamanlı ödemelere ve dijital döviz çözümlerine sunulmaktadır. Bu 

çözümler, hız, kolaylık ve çok kanallı erişilebilirlik açısından daha kolay bir ödeme deneyimi 

arayan müşteriler için geliştirilmiştir. 
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Teknolojinin son yıllarda gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte süreçlerin, verilerin, 

araçların ve sistemlerin dijital ortama, yani bilgisayar ortamına aktarılması olarak 

tanımlanabilecek dijitalleşme kavramı yaygınlaşmaya başlamış ve yenilikçi çözümler 

başlamıştır. Tüketicilerin günlük sorunlarına yönelik tüm alanlarda inovatif çözümler 

üretilmiştir. Bu dijital devrimin bir sonucu olarak, iletişim, ulaşım, perakende ve hizmetler dahil 

olmak üzere çoğu sektör yeni bir bakış açısı kazanmış ve bu değişime finansal piyasalar da 

katılmıştır. FinTek faaliyetleri ile geleneksel finansal kurumlar, sayısallaştırma veya teknolojiyle 

harmanlama yoluyla kökten değişmiş ve yeni finansal kurumlar icat edilmiştir. Bu kurumların 

örnekleri, dijital medyaya geleneksel finansal danışmanlık hizmetleri getiren otomasyona dayalı 

robo-danışmanlık hizmetleri veya sosyal medya bilgileri ve ödeme akışları gibi olağandışı risk 

verileri ışığında kişisel kredi kararları veren yeni nesil kredi platformlarıdır. Bazen FinTek 

faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hizmet veya ürün çok farklı bir teknolojik 

altyapıya sahip olmayabilir, ancak hizmet veya ürün tüketiciye farklı bir açıdan yaklaşırken de 

bir inovasyon unsuru olabilir (Kocaoğlu Ulbrich, 2019: 17). 

FinTek endüstrisinin gelişiminde değişen tüketici davranışları ve tutumları büyük rol 

oynamaktadır. Tüketiciler hızla yeni teknolojileri benimsemekte ve finansal ihtiyaçlarını 

karşılamak için alternatif kaynaklar olan FinTek'e yönelmektedirler. Tüketiciler, kişisel finansal 

ihtiyaçlarını karşılamak için uzun zamandır birlikte oldukları geleneksel bankalardan veya 

finansal kurumlardan daha fazla kolaylık, hız ve esneklik talep etmektedirler. Ancak bu 

ihtiyaçları çok karşılanamamaktadır (Pollari, 2016: 16). 

Aynı zamanda, tüketicilerin demografik yapısı FinTek'lere olan talebin bir göstergesidir. 

18 ve 34 yaşları arasında teknoloji ile iç içe olan ‘’Y Kuşağı’’ adı verilen tüketici gruplarındaki 

artış, FinTek sektörünün büyümesine neden olmaktadır. Bu tür tüketici grupları, banka 

hesaplarına, varlıklarına ve diğer finansal hizmetlerine istedikleri zaman ve yerde kolayca 

erişmek istemektedirler (Schindler, 2017: 12). 

FinTek sektörünün büyümesinin sebeplerinden biri, mobil teknolojinin yaygın 

olmasıdır. Akıllı telefon teknolojisinin ortaya çıkması ve ardından akıllı telefonların genişlemesi, 

mobil ortamda çalışacak yeni ürün ve hizmetlere olan talebi oluşturmuştur. Bu talebi 

karşılamak için FinTek şirketleri, mobil ödeme teknolojileri, çevrimiçi bankacılık ve aracılık 

ürünleri gibi ürünler geliştirmiştir (Taştan, 2019: 11). 

2008 yılındaki finansal ve ekonomik kriz, finansal hizmetler sektöründe çok fazla 

karışıklığa neden olmuştur. Dünya bu finansal krizin üstesinden gelmeye çalıştığında, 

tüketiciler, özellikle Y kuşağı, geleneksel finansal hizmetlere olan inancını yitirmiştir. Onların 

gözünde, finansal ve ekonomik krizlerin tek nedenifinansal kuruluşlardır. Eski ve yeni nesil 

tüketiciler eski geleneksel bankacılık sistemine sırtlarını dönmüşlerdi. Tüketiciler şimdi finansal 



Uğur Yıldırım, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

22 
 

sektörde finansal krize neden olmayan yeni girişimlerin kurulmasını bekliyorlardı. Bu girişimler 

finansal hizmetler sektörüne yenilikçi hizmetler ve ürünler sağlayabilirdi (Nicoletti, 2017: 4-5).  

2008'deki küresel mali krizden sonra bankacılık sistemine olan güven kaybı oluşması ve 

teknolojik yetersizliklerin net bir şekilde görülmesi FinTek sektörünün gelişmesine neden 

olmuştur. Bu, bankacılık sektöründe yeni bir bakış açısına yol açmıştır. Bununla birlikte, 

finansal krizden sonra bankacılık sektörüne uygulanan yasal düzenlemelere uyulması ve yeni 

kurulan teknolojik şirketlerle ya da büyük bankalarla olan ilişkilerinin üreticilerin revize 

etmesine neden olması nedeniyle müşteri deneyimi daha da önem kazanmaktadır. Bankalar, 

start-up teknoloji şirketlerinin sunduğu ürünleri ve hizmetleri piyasada rekabetçi görmeye 

başlamıştır (Lawrence, 2014). 

Geleneksel bankalar veya finansal kurumlar ve FinTek girişimleri, sermaye 

gereksinimleri, kara para aklama, gizlilik ve güvenlik gibi konularda yasal zorluklarla karşı 

karşıya kalmıştır. Geleneksel bankalar veya finansal kurumlar için yasal düzenlemelere uymak 

ve FinTek girişimlerine karşı rekabet etmek oldukça maliyetli olabilir. Geleneksel bankalar veya 

finansal kurumlar ve FinTek girişimleri sundukları finansal hizmetlerin türüne göre farklı yasal 

düzenlemelerle karşı karşıyadır. Örneğin, çoğu banka kısmi rezerv bankacılık sistemi ile 

çalışmaktadır. Geleneksel bankalar veya finansal kurumlar bireylere ve ticari işletmelere borç 

verirken, sermaye yeterliliği koşulu gibi katı ve karmaşık kurallara uyma zorunluluğu vardır. 

(Lee ve Shin, 2017: 10). 

FinTek sektörünü doğrudan etkileyen 5 teknoloji Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi, 

Uygulama Programlama Arayüzleri (API), Blokzinciri (Blockchain) ve Kuantum 

Bilgisayarlarıdır. FinTek girişimleri, en son teknolojileri yoğun bir şekilde kullanarak 

müşterilerine yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri sunmayı amaçlamaktadır (Taştan ve 

Uralcan, 2019: 46). 

Yapay zekâ, insanlardan daha iyi ve daha hızlı görevler veren akıllı makineler üreten bir 

bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ aslında zekanın kendisi ile ilgili değildir. Yapay 

zekâ problemleri çözmekle ilgilidir. Bu problemleri matematiğin temelleri ve hesaplamanın 

temellerine dayanarak çözer. Yapay zekanın babası olarak bilinen John McCarthy, yapay zekayı 

çalışma alanı olarak tanımlayan, makinelerin insanlar gibi davranabileceğine inanan bir 

matematikçidir. McCarthy'ye göre, bilgisayarlar ve yapay zekâ insanların ve toplumların 

işlevlerini değiştirebilir (Harris, 2011: 6-7). 

Yapay zekanın, yönetim bilimi ve operasyonel araştırma alanlarında araştırmada artan 

bir rol oynadığı bilinmektedir. Zekâ, yaygın olarak karmaşık sorunları çözecek bilgiye sahip 

olma yeteneği olarak kabul edilir. Yakın gelecekte, akıllı makineler birçok alanda insan 

yeteneklerinin yerini alacaktır. Yapay zekâ, nesneler hakkında bilgi toplayıp sorgulayabilen, 

nesnelerle iletişim kurabilen ve nesneleri işleyebilen ve saptayabilen akıllı makinelerin ve 
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yazılımların incelenmesi ve geliştirilmesidir. Yapay zekâ psikolojiden farklıdır, çünkü hesaba 

odaklanır ve algı, muhakeme ve eylem üzerinde durduğu için bilgisayar biliminden farklıdır 

(Pannu, 2015: 79). 

Makine öğrenmesi verilerden öğrenme ile ilgilidir. Makine öğreniminin temel amacı, 

olası bir verinin gizli yapısını ve düzenli veri desenlerini tanımlamak ve açıklamaktır. Bu bilgi 

gelecekteki tahminlerde bulunmak için kullanılabilecek verilerin doğallığını analiz etmeye ve 

anlamaya yardımcı olmaktadır. Temel veri yapısına ek olarak, makine öğreniminin en önemli 

alanlarından biri, modellerin tasarımı ve verilerin analizi ve tahmini için algoritmaların 

geliştirilmesidir. Büyük miktarda veriyle başa çıkmamız gerektiği için büyük veri analizinin 

önemi artmaktadır. Makine öğrenimi uygulamaları verilerin analiz edilmesini, algoritmaların 

hesaplama açısından verimli ve performanslarında sağlam olmasını gerektirir. Bu kadar büyük 

verilerin eksik değerleri olduğu için kalitesizlik yaşanmaktadır. Bu tür yöntem ve teknikler, on 

yıllardır istatistik ve istatistiksel öğrenme, bilgisayar bilimi, veri madenciliği, görüntü işleme 

gibi çeşitli disiplinlerde bilimsel araştırmaların merkezinde yer almaktadır. Farklı isimlere 

rağmen hepsinde kullanılan ortak teknik vardır. Bu tekniğe makine öğrenme denir. Bu isim son 

on yılda popülerlik kazanmıştır. Makine öğrenimi, bir makinenin/bilgisayarın, beynin nasıl 

öğrendiğini ve öngördüğüne benzer bir yöntem kullanarak kullanılmasını önerir. Bazı 

durumlarda, makine öğrenmede kullanılan yöntemler beynin nasıl çalıştığından doğrudan 

etkilenir (Theodoridis, 2015: 1). 

Uygulama programlama arayüzü (API), bir ağ tabanlı yazılım uygulamasına veya ağ 

aracına erişim için bir dizi programlama yönergesi ve standardıdır. Bir yazılım şirketi, kendi 

uygulama programlama arayüzünü yayınlar. Böylece diğer yazılım geliştiriciler bu uygulama 

programlama arayüzünü kullanarak kendi ürünlerini tasarlayabilirler (Roos, 2007: Erişim 

Tarihi: 01.11.2019). 

API'ler bankacılığın geleceği için çok önemli hale gelmiştir. Çünkü daha güçlü ve daha 

dinamik müşteri ilişkileri kurmaya yardımcı olmaktadır. Birçok endüstri yıllardır dahili API'ler 

kullanıyor. Facebook, Uber, Google ve Netflix gibi teknoloji devleri API'leri kullanarak muazzam 

bir büyüme yaşadılar. Artan rekabet karşısında API'ler, hızla değişen müşteri taleplerini 

yenilemek ve bir araya getirmek için ve aynı zamanda bankacılığın geleceği için çok önemlidir. 

Giderek daha fazla sayıda API, bankaların dijital hedeflerine ulaşmak için paydaşlarla sorunsuz 

bir şekilde iş birliği yapmalarını sağlayarak müşteriler için değere dayalı pazar fırsatları 

yaratmaktadır. API'lara uygun yasal düzenlemeler üzerinde çalışan dünyadaki yasal 

düzenleyiciler sonunda bankaları ekosistemde yer alan üçüncü taraf firmalarla veri paylaşmaya 

zorlayacaktır (Vaidya, 2018). 

Blokzincir, katılan taraflar arasında paylaşılan tüm işlemleri kayda açık olan defterlerde 

tutan ve dağıtık (merkezi olmayan) bir veri tabanıdır. Kayda açık defterlerde tutulan her işlem, 
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sistemdeki katılımcıların çoğunluğu ile mutabakata varılarak kaydedilir. Bir kere girildikten 

sonra işlem bilgisi asla silinemez. Blokzincir, gerçekleştirilen her işlemin kesin ve doğrulanabilir 

bir kaydını içerir. Bir benzetme yapmak için, binlerce kişinin gözlemlediği bir pazar yerinde 

duran bir kurabiye kavanozundan kurabiye çalmak, tenha bir noktada duran bir kurabiye 

kavanozundan kurabiye çalmaktan daha zordur. Günümüzde en çok konuşulan ve kullanılan 

kripto para birimi Bitcoin, blokzincir teknolojisini kullanmaktadır (Crosby vd., 2016: 8). 

Blokzincir teknolojisi, bankacılık ve finans sektöründe birçok alanda uygulanabilecek 

potansiyele sahiptir. En önemli kullanım alanları bankalar arası ödemelerdir. Bankalararası 

ödemeler genellikle ara kayıt, işlem mutabakatı, bakiye mutabakatı, ödeme başlatma, vb. gibi 

işlemlerde ara takas şirketleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi karmaşık işlemdir. Bu nedenle, 

söz konusu süreçler hem uzun hem de yüksek maliyetlidir. Örnek olarak, uluslararası ödemelere 

bakarken, her ülkenin takas prosedürleri farklı olduğu için, yurt dışından para transferi yaklaşık 

üç gün sürebilir. Bankalararası ödemeler blockzincir teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. Bu 

teknolojiyi kullanarak, bankalar üçüncü taraf finansal kurumların aracı bağlantısını ortadan 

kaldırarak hizmet verimliliğini büyük ölçüde artırabilir ve işlem maliyetlerini azaltabilir. Bu 

aynı zamanda bankaların sınır ötesi ticari faaliyetler için hızlı ve uygun ödeme takas hizmetleri 

için gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayacaktır. Şu anda bazı finansal kuruluşlar blokzincir 

platformlarında test işlemlerine başlamıştır. Standard Chartered, ilk uluslararası 

operasyonlarını gerçekleştirmek için kurumsal düzeyde blokzinciri platformu olan Ripple'ı 

kullanmaya başlamıştır (Guo ve Liang, 2016: 6-7). 

Google, IBM ve yeni birkaç girişim, yeni nesil üst düzey bilgisayarları geliştirebilmek için 

birbirleriyle yarışmaktadır. Geliştirildiğinde, kuantum bilgisayarlar, karmaşık kimyasal 

işlemlerin modellenmesi gibi sorunları çözmemize yardımcı olacaktır. Bu tür işlemlerin mevcut 

bilgisayarlarla modellenmesi mümkün değildir. Ayrıca, kuantum bilgisayarlar kolayca 

geliştirilemediği gibi hiç kimse geliştirildiğinde nasıl görüneceklerini bilememektedir. Kuantum 

bilgisayarlar, mevcut bilgisayarlardan tamamen farklı prensipler üzerinde çalışır ve çok büyük 

asal sayılar bulmak gibi bazı matematiksel problemleri çözmek için uygun hale getirir. Ana 

sayılar kriptografide de çok önemli olduğu için, kuantum bilgisayarların çevrimiçi bilgilerimizi 

güvende tutan birçok sistemi hızla çözmesi mümkündür. Bu riskler nedeniyle araştırmacılar 

kuantum korsanlığına karşı dirençli bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar ve bunun tersine 

kuantum tabanlı şifreleme sistemlerinin geleneksel analoglarından çok daha güvenli olmaları 

mümkündür (Beall ve Reynolds, 2018). 

Dünyada FinTek sektörü yatırım, emek ve kurum sayısı bakımından büyürken, henüz 

tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu olgunlaşma sürecinde, FinTek şirketleri geleneksel finansal 

hizmetler sektörüne girmeye başladı ve sundukları ürün ve hizmetler belirli bir pazar payına 

ulaşmıştır. Ayrıca FinTekler, bankalar, sigorta şirketleri ve varlık yönetimi şirketlerinin 
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alıştıkları dünyayı değiştirme riskini ortaya çıkaran risk sermayesi yatırımcıları ve kurumsal 

yatırımcılardan önemli yatırımlar almaya başlamıştır (BKM Express, 2016: 11). 

Finansal teknolojilerde dijital teknolojilerin yaygın kullanımıyla FinTek, 2000'li yılların 

başından beri giderek daha önemli hale gelmiştir. Başlangıçta hem geliştirilen uygulamaların 

kullanıcılar tarafından benimsenmesi, hem de FinTek firmalarının hayatta kalmasında sıkıntılı 

süreçlerden geçilmiş olsa da artık bu durum sektörün avantajlarının ağır basması sebebiyle 

yerini hızla yükselen bir FinTek trendine bırakmış durumdadır. FinTek sektörü rakamsal olarak 

incelendiğinde, bu hızlı gelişme daha açık bir şekilde görülmektedir (Center Forward Basics, 

2018: 1). 

2015 yılında dünya ortalaması FinTek'in kabul etme oranı %16, 2017 yılı itibariyle %33 

olarak belirlenmiştir. 2017 itibariyle, FinTek'in gelişmekte olan pazarlardaki (Brezilya, Çin, 

Hindistan, Güney Afrika ve Meksika) kabul oranı %46 idi. Araştırmalar (Tablo 2.1), tüketicilerin 

%50'sinin FinTek para transferi ve ödeme hizmetlerini kullandığını göstermektedir. Ayrıca, 

dünya çapındaki araştırmalar, tüketicilerin %13'ünün düzenli olarak beş veya daha fazla FinTek 

servisi kullandığını ortaya koymuştur (Sevim, 2019: 267-268). 

 
Tablo 2.1. Küresel FinTek Benimseme ve Kullanım İstatistikleri 2017 

 

Kaynak: Center Forward Basics. (2018). FinTek and its Role in the Future of Financial Services. 

Risk sermayesi şirketleri, özel yatırım şirketleri, yatırım ortaklıkları ve diğer birçok 

yatırımcı, son yıllarda küresel finansal teknoloji girişimlerine daha önce benzeri görülmemiş 

miktarda para harcamıştır. 2010'dan bu yana yaklaşık 2500 şirkete 50 milyar ABD dolarından 
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fazla yatırım yapılmıştır, çünkü bu yenilikçi girişimler para biriktirme, ödünç alma, yatırım 

yapma, taşıma, harcama ve koruma yollarını yeniden belirlemiştir 

(fintekinnovationlablondon.com, Erişim Tarihi: 01.11.2019). 

Türkiye'de finansal teknoloji alanındaki potansiyel öngörüldüğü gibi oldukça büyüktür. 

Finansal hizmetler sektöründeki teknoloji tabanlı şirketler 2000'li yılların başlarından itibaren 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, FinTek kavramına daha yakın bir zamanda yönelmeye 

başlamışlardır. Türkiye'deki FinTek girişimlerinin ticarette ödeme altyapısı oluşturmaya, 

işletmelere muhasebe-finansman çözümleri, para toplama ve para transferi üzerine yoğunlaştığı 

söylenebilmektedir (Şahan, 2017: 42). 

 

 

Şekil 2.4. Türkiye'de ki FinTek Yatırımlarının Artış Miktarı (2012-2016) 

Kaynak: Deloitte. (2017). Türkiye FinTek Ekosistemi. 

 
Hem rekabet hem de iş birliğinin hâkim olduğu FinTek ekosistemi günden güne 

büyümekte ve artan miktarda yatırım almaktadır. Türkiye'de risk sermayesi ve melek yatırım 

ağları, son 4 yıldaki FinTek girişimlerine (2012-2016) toplam 53,2 milyon dolar yatırım 

yapmışlardır. 2012 yılında 4,6 milyon dolar olan Türkiye'deki FinTek yatırımlarının miktarı, 

Şekil 2.4’te görüldüğü gibi bir önceki yıla göre %175 oranında artarak 2016 yılında 29 milyon 

dolara ulaştı. Geçen yıl boyunca, ülkedeki FinTek ekosistemi ve FinTek yatırımları önemli 

ölçüde artış göstermiştir. Sektörün önde gelen FinTek firmalarından Cardtek ve Iyzico, 2016'da 

yatırımlarının %52'sini oluşturarak tek başına 15 milyon dolar yatırım almışlardır. Türkiye'deki 

FinTek pazarı şu anda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip ve ortalama yılda %14 

büyüme göstermektedir. Türkiye'deki FinTek şirketlerinin sayısı 200'ün üzerindedir. 2017'de, 

yalnızca Ocak ayında iki FinTek firması hızlı bir başlangıç yaparak toplam 14,5 milyon dolarlık 

bir yatırım almışlardır (Deloitte, 2017:5). 
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Şekil 2.5. Türkiye FinTek İşlem Hacmi 

Kaynak: Şahan, D. (2017). Platform Ekonomilerinin Bir Uygulaması Olan Finansal Teknoloji 
Şirketleri Bankacılık Sektörünü Nasıl Değiştirecek? 43. 

 
Dijital ödemeler, FinTek pazarının dünyadaki ve Türkiye'deki en büyük segmentidir. 

2016 yılında bu alandaki işlem hacmi dünya genelinde 2,2 trilyon ABD Doları, Türkiye'de ise 

yaklaşık 15 milyar ABD dolarıdır. Bu teknolojilerle gerçekleştirilen işlem hacminin, Türkiye'de 

her yıl %10'dan fazla artması beklenmektedir (bkm.com.tr, Erişim Tarihi: 05.11.2019). Şekil 

2.5’te görüldüğü üzere, Türkiye'de FinTek ekosisteminde gerçekleşen işlem değerinin ortalama 

%14 oranında artması ve 2021'de 28,4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
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3. FİNANSAL TEKNOLOJİ ARAÇLARI 

3.1. Startup ve Finansman Modelleri 

Startup kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde birebir karşılığı 

bulunmamaktadır. TDK sözlüğünde start kelimesi ise başlamak olarak çevrilmiştir (Şahin, 

2018:83). Kelime anlamı tam olarak “sıfır noktasından aksiyon alan bir şirket için kullanılan 

terim, başlangıç” olarak tanımlanıyor. Bir soruna yönelik sonuçlarçıkartan ve bu sonuçları 

uygulayıp çok hızlı bir şekilde büyüyen şirketlerdir (nkolayofis.com, Erişim tarihi: 16.07.2019). 

Startup’ın kelime anlamını tanımlarken uzmanlar herhangi bir ortak payda da 

buluşamamışlardır. Shantell (2014), ‘’sınırlamalardan bağımsız kendine özgü girişimler’’ olarak 

tanımlamaktadır (Şahin, 2018:83). Bach (1998), ‘’tanımlı bir gelişme süreci olmayan enerjik ve 

adanmış birkaç kişinin oluşturduğu yapı olarak’’ tanımlamıştır. Blank (2010), ‘’tekrarlanabilir ve 

ölçeklenebilir bir iş modeli arayışı için oluşturulmuş geçici kaotik bir yapı ‘’ olarak tanımlamıştır 

(Ertemel, 2016:121). 

Girişimlerin tamamı startup değildir. Geleneksel girişimleri, startuplardan ayıran en 

önemli etken teknoloji ile uyumdur. Startupların gelişip büyümesinde teknolojinin payı oldukça 

yüksektir (Graham, 2012; Robehmed,2013). 

Yeni bir girişimin startup olabilmesi için, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir soruna cevap 

vermesi ve bu sorunun tüm insanlığın ortak sorunu olması bu ihtiyaca cevap vermesi gerekir 

(Şahin, 2018:84). Örneğin; Brooklyn’de açılan bir simit fırını, muhtemelen pazarda bulunanların 

kim olduğunu ve ne aradığı hakkında oldukça iyi bir fikre sahip olabilir. Ancak bu sadece bir 

girişim olarak nitelendirilir. Bir startup ise; ürün-pazar uygunluğunu arar, ideal müşterilerini, 

bu ideal müşterilerin hangi ürünleri ve hizmetlerini satın aldıklarını, hangi fiyat noktalarında ve 

bu alımları hangi sıklıkta yaptıklarını bilerek ve bunları yaparken teknolojiden yararlanarak işe 

girer (McGowan, 2018). 

Startupların ilk görevlerinden biri, ürünü daha da geliştirmek için önemli miktarda para 

toplamaktır. Bunu yapabilmek için, bir prototip olmasada fikirlerinin gerçekten yeni veya 

piyasadaki herhangi bir şeyden daha iyi olduğu iddiasını destekleyen, güçlü bir argüman 

yapmak zorundadırlar (Fontinelle, 2019). 

Startupların yarattıkları kültür onları girişimlerden ayıran en önemli özellikleridir. 

GoPro’nun CEO’su Woodman ‘’asla bir startup gibi çalışmaktan vazgeçmeyin’’ demiştir. Startup 

kültürü esnektir, büyük firmalardaki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Çalışanlarına yetki ve 

inisiyatif vermektedir. Startup kültürü dinamik, enerjisi yüksek ve çalışanları genç ruha sahip 

olmaktadırlar. Dünya devi Amazon, çalışanlarına kurulduğu zaman ki startup ruhundan 

vazgeçmemelerini aşılamaktadır. Startup kültürü, günümüzde birçok işletmenin yönelmeye 

başladığı örgüt kültürü olmuştur (Şahin, 2018:86). 
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Ries (2011) Startup’ı ‘’ olağanüstü belirsizliklerin olduğu bir ortamda yeni ürün ve 

hizmet sunmak için tasarlanan insanlardan oluşan yapı’’ olarak tanımlarken aslında startup 

ruhuna farklı bir bakış açısı getirmişti (Ertemel, 2016:121). Ries (2011) Toyota’nın üretim 

sisteminde kullanılan yalın üretim tekniğini Startupların evrelerinde uygulanacak bir bildirim 

döngüsü modeli önermiştir (Şahin, 2018:95). 

 

 
Şekil 3.1. Yap-Ölç-Öğren Döngüsü 
 
Kaynak: Ertemel, A.V. (2016). Teknoloji Girişimi Süreç Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın 
Girişim Metodolojisinin İncelenmesi, 124. 
 

Yalın girişimin temelinde pazar ve müşteriyle ilgili sürekli bir geri bildirim ve öğrenme 

sürecinin yaşandığı bir Yap-Ölç-Öğren döngüsü Şekil 3.1’de gösterilmiştir. Yalın yaklaşımda 

amaç, bu öğrenme döngüsünün olabildiğince hızlı çalışmasıdır. Bu döngüde ilk adım fikir 

geliştirmedir. Fikre dair spesifik hipotezlerin geliştirildiği bu aşamada ürünün hitap ettiği 

müşterilerin kimler olduğu, bu müşterilerin zihinlerinde çözmeye çalıştığı problemlerin neler 

olduğu ve girişimin bu ihtiyaçların çözümü için nasıl çözümler geliştirebileceği net biçimde 

ortaya konmalıdır. Ardından hipotezleri gerçekleyen bir Minimum Uygulanabilir Ürün geliştirip 

gerçek müşterilerden ürünle ilgili geri bildirim alınır. Söz konusu geri bildirim ışığında 

girişimciler mevcut ürün konfigürasyonuyla devam etmeye ya da pivot etmeye karar verir 

(Ertemel, 2016:124). 

Startuplar için müşteri keşfetme ve müşteri doğrulama sürecinde müşterilerle birebir 

iletişim kurmak ve müşterilerden alınan geri bildirimlerle ürünün tüm sorunlarının çözülüp 

pazara sürülmesi amaçlanmaktadır (Şahin, 2018:111). Yalın girişimin önemli bir kavramı Şekil 
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3.2’de yer alan Minimum Uygulanabilir Ürün’dür (Minimum Viable Product). Müşterilerden 

ürünle ilgili doğrulanmış geri bildirim alabilmek için uygulanabilir ürünün gerçekten minimum, 

uygulanabilir ve ürün olması gerekmektedir. Minimum olması; mümkün olan minimum çaba ile 

müşterilere değeri sunabilmeyi ifade eder. Uygulanabilir olması; bitmiş ürüne mümkün 

olduğunca yakın bir deneyim sunması gerektiğini ifade eder. Ürün olması; müşteri ile bir tür 

alışverişi içermesi gerektiğini ifade eder (Ertemel, 2016;125).  

 

 

Şekil 3.2. Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) 

Kaynak: Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous 
Innovation to Create Radically Successful Businesses. 

 
Ries (2011), ‘’MVP, Çözeceğiniz problemin en önemli gereksinimleri için belirlediğiniz 

çekirdek özellikleri içeren ve kullanıcı etkileşimi sonrasında öğrenim elde edebileceğiniz, en 

kısa zamanda, en az emek harcanarak yapılan en yalın üründür’’ diye tanımlamaktadır. 

Blank ve Dorf (2012) startuplar için pazar türlerini dört bölüme ayırmıştır. Kimi startup 

mevcut pazara giriş yapar ki bu pazarlar rakipleri tarafından analiz edilmiştir. Ancak pazar 

rakipleri tarafından işgal edilmiş olduğu için ürün farklılaştırması veya marka çalışmaları ile 

fark yaratmak gerekir. Bu stratejinin adı kızıl okyanustur. Mavi okyanus stratejisinde yeni 

ürünle yeni pazar hedeflemekte ve yoğun çaba gerektirmektedir. Mevcut pazarı yeni bir ürünle 

tekrar bölümleme stratejisinde ise daha düşük maliyetli bir ürün sunmak gerekir. 1995 yılında 

Clayton Christensen tarafından ortaya atılan yıkıcı inovasyon başlığı altındaki ürünler bu 

stratejiden faydalanmaktadır. Son strateji ise, klonlamadır. Mevcut iş modelini başarılı bir 
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şekilde farklı bir ülkede uygulamaktır. Her bir pazar farklı müşteri yaratma süreçleri gerektirir. 

Tabi bu stratejilerin maliyeti ve işleyişi de birbirinden faklı olacaktır (Şahin, 2018:98). 

Yalın yaklaşım girişimlere birçok avantaj sağlamakla beraber her girişim yalın olamadığı 

ya da stratejik olarak yalın ilerlemenim iyi olmadığı durumlar söz konusu olabilir. Yeni 

prototipler geliştirmenin işin doğası gereği çok maliyetli olduğu iş kollarında yalın yaklaşım hm 

zaman hem de finansal olarak maliyetli olabilir (Pelling vd., 2011).  Özellikle iddialı hedefleri 

olan girişimler için pazara bir defa girip hızlı ve güçlü biçimde domine etmek daha doğru bir 

strateji olabilir (Mougayar, 2013).  Yalın girişimin benimsediği küçük ve tekrarlanan adımlarla 

zaman içerisinde ürünü mükemmelleştirme yaklaşımının tersine bazı durumlarda müşterileri 

ve pazarı ikna etmek için tüm ürünün her detayıyla mükemmel biçimde hazırlanıp sunulması 

gerebilir (Cooper ve Kleinschmidt, 1990), (Mittal, 1998). 

Startupların yaşam döngüsü üç aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki araştırma 

sürecidir. Bu dönemde startup deneme/yanılma yöntemi ile kendisi için en uygun ola ölçeklenir 

ve tekrarlanır bir iş modeli bulmak için çabalar. İkinci aşama ise uygulama sürecidir. Bu süreçte 

ürünü tanıtıp ortaya çıkarmaktan ziyade firmayı öne sürme süreci başlar. Pazarın ilgisini çeken 

ürün veya hizmetin satışlarına başlanmıştır. Bu noktadan sonra istikrarlı bir satış ve büyümenin 

devamlılığı beklenir. Böylelikle artan çalışan sayısıyla beraber önemli yönetimsel kararlar alınır 

ve kurumsallaşma yolunda ilerlenir. Son süreç ise büyüme sürecidir. Büyümeyi yakalamış 

startup, artan satışlarla birlikte pazar payını da arttırır. Bu durumlar sonucunda şirket satın 

alma-birleşme veya halka arz süreçlerine girer. Eğer girişimci bu süreçte şirketin tüm hisselerini 

devreder ve çekilirse exit (çıkış) stratejisi izlemiş demektir (Şahin,2018:101). Bir startup hızlı 

büyümek için tasarlanmış bir şirkettir. Ancak her startupın “çıkış” yapması da gerekmez. Tek 

önemli şey büyümedir. Yapmış olduğu işin kalitesini arttırarak daha fazla pazar payı elde ederek 

büyümesini devam ettirebilir (Meier, 2017). 
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Şekil 3.3. Startupların Finansal Döngüsü 
Kaynak: Demirel, F. (2014). www.webrazzi.com. Erişim Tarihi: 24.07.2019. 

Startupların Şekil 3.3’te anlatıldığı üzere yaşamsal döngüsü Ölüm Vadisi ile 

başlamaktadır. Girişimlerin büyük çoğunluğunun finans kaynağı bulamadığından dolayı fikir 

aşamasından kurtulamayıp eriyip gittiği aşamadır. Startuplar fikir aşamasından sonra kırılma 

noktasına varana kadar bu vadi içinde kalır. Kırılma noktasına ulaşan Startuplar kendi kendini 

idare edebileceği veya yatırım alma sürecinde ayakta kalabileceği noktaya ulaşmıştır. Erken 

aşamasına ulaşabilen Startuplar nakit akışını artıya geçirmeye ve istikrarlı bir büyüme 

yakalamaya başlamıştır. İleri aşamaya gelindiğinde, artık stratejik ortaklıklara, satın alma ve 

birleşmelere olanak sağlanr. Halka arz ile artık Startuplar ileri seviyeden yatırımcı çekerek daha 

yüksek büyüme seviyelerine ulaşmayı amaçlar (Demirel, 2014). 

 
3.1.1. Risk Sermayesi 

Risk Sermayesi kavramının orijinal adı Venture Capital’dir. Risk Sermayesi tanım olarak 

ise; finans kaynağı sıkıntısı yaşayan, orijinal fikirleri olan, dinamik, girişimci ruhu yüksek, ileride 

büyüme ihtimali olan yatırımcılara, fikirlerini ve firmalarını geliştirmelerine olanak sağlayan bir 

finansman türüdür (İpekten, 2016: 386). 

Startupların desteklenmesi sürecinde kullanılan finansman tekniklerinden bir tanesi 

olan risk sermayesi, çoğunlukla gelişmiş ve ileri seviye teknoloji üreten ülkelerde sermayedarlar 

tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde özellikle 

teknoloji yoğun ürün ve hizmet üreten proje ve fikirlere risk sermayedarları tarafından yüksek 

getiri elde etmek amacıyla yatırım yapılmaktadır (Ertuğrul ve Altındal, 2018:31). 

Çoğunlukla, elektronik, yazılım ve bioteknik gibi ileri teknoloji ürünleri üreten şirketlere 

yatırım yapmayı tercih eden risk sermayedarları bir yandan toplumda yeni ve yaratıcı fikirlerin 

http://www.webrazzi.com/


Uğur Yıldırım, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

33 
 

ortaya çıkarılmasını sağlarken, diğer yandan da toplumun dünyada ki teknolojik gelişmişlik 

düzeyine ulaşılması amaçlanmaktadır (Tepeli ve Poyraz, 2016:38). 

Risk sermayesi modelinde süreç Şekil 3.4’te gösterildiği gibi, risk sermayesi firmaların 

katılma belgeleri karşılığında, bireysel tasarrufçular ve bankalar gibi kaynaklardan uzun vadeli 

fon temin etmeleriyle ilk aşama gerçekleşmiştir (Kuğu, 2004:149). 

 

 
Şekil 3.4. Risk Sermayesi Modelinde Süreç 
 
Kaynak: Poyraz, E. Ve Tepeli, Y. (2016). Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansal 
Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları. 41. 

 

Sonraki aşamalar, orijinal projeye sahip girişimci iş teklifini hazırlayıp risk sermayesi 

şirketine sunmasıyla devam etmektedir. Risk sermayedarları sunulan teklifi uygun bulduktan 

sonra girişimciyi çağırır ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra girişimci şirketini kurar. 

Şirketin kurulmasıyla beraber, sermayedarlar şirketin hisselerini bir bölümü karşılığında 

sermayeyi girişimciye teslim eder. Girişimci şirket, teknolojik ve ekonomik büyümesini 

tamamlayıp belirli bir seviyeye ulaştığı vakit, sermayedarlar ellerinde bulunan hisseleri satarak 

yatırımdan bekledikleri kâr payına ulaşmaya çalışırlar. Bu süreç kısa vadede tamamlanabileceği 

gibi uzun vadeye de yayılabilir. Sermayedarların; yatırım yaptıkları şirketler her zaman kar 

etmeyebilir. Kar etmeyen bu şirketlerin iflas etmesi durumunda sermayedarların zararlarını 

şirketlerden isteme gibi bir durum söz konusu değildir. Oluşan zarar sermayedarlar tarafından 

karşılanmaktadır. Girişimcinin zararı ise, verdiği emeğin karşılığını alamamaktır (Tepeli ve 

Poyraz, 2016:42). 
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Risk sermayesi şirketinin kullandığı finansman türleri; 

• Çekirdek Finansmanı: Yeni bir ürün veya hizmetin yaratılması için kullanılan 

finansman türüdür (Çoban ve Saban, 2006:134). 

• Başlangıç Finansmanı: Kuruluş aşamasında olan ve aynı zamanda projesini 

ticari mal olarak piyasaya çıkartmamış firmaların finansmanında kullanılır 

(Kuğu, 2004:148). 

• Büyüme/Genişleme Finansmanı: Firma ürün veya hizmeti geliştirdikten sonra, 

onu piyasaya sürebileceği dağıtım kanallarına ulaşmak ve piyasayla rekabet 

edebilmek için ihtiyaç duyduğu ek finansmandır (Çoban ve Saban, 2006:134). 

• Köprü Finansmanı: Kısa vadede halka açılmak isteyen firmaların, ihtiyaç 

duyduğu fonu temin etmek amacıyla kullanılan finansman türüdür (Günay ve 

Başalp, 2011:155). 

3.1.2. Melek Yatırımcılar 

 Melek kavramı ilk olarak Broadway’daki borsa tüccarlarının, Broadway gösterilerinin 

devam etmesi için riskli yatırım yapan zenginleri anlatmak için kullandıkları terimdir 

(Auerswold veBranscomb, 2002:49). Melek yatırımcı tanım olarak ise, orijinal bir proje, buluş 

ya da ileri teknoloji geliştirmiş ancak bunu ticari ürün haline getirmek için yeterli finansman 

kaynağı olmayan girişimcileri öz kaynakla finanse eden yatırımcıdır (Coşgun, 2013:147). Melek 

yatırımcılar, girişimcilere maddi destek sağlamanın yanında, deneyim, bilgi ve birikimlerini 

paylaşarak onlara bir nevi mentorluk yaparlar (Özkan, 2019:555). 

Yatırımcıya melek terimi ilk defa İngiliz Profesör William Wetzel tarafından ABD’deki 

girişimcilik faaliyetlerini ve finansman modellerini incelerken yatırımcının gelir beklentisi 

dışında başka motivasyonları olduğu için literatüre bu terimi eklemiştir. Yatırımcıya, melek 

yatırımcı denmesinin nedeni, yatırım yaptığı şirketle yakın ilişkisi ve bu şirkete verdiği samimi 

destekten kaynaklanmaktadır (Uluyol, 2008:49). 

Melek yatırımcıların, yatırım yaptıkları proje başarıya ulaştıktan sonra, proje sahiplerini 

yollarına kendi başlarına devam etmeleri için bırakmakta ve yeni projelere yatırım yapmak için 

arayışa geçmektedir. Bu özellikleriyle melek yatırımcılar, bir yandan proje üreten girişimcilerin 

gelişmesini sağlarken, diğer yandan toplumsal olarak artı değer üretecek projelerin hayata 

geçirilmesinde aktif rol aldıkları için toplumsal bir işleve de sahiptirler (Uluyol, 2008:50). 

Melek yatırımcılar, yüksek kazançlara sahip bir girişimci olan kişilerdir. Ellerindeki 

geliri, önemli finansal getiri elde etmek için kendi bilgi birikimlerine uygun yeni kurulan ya da 

kurulma aşamasındaki şirketlere yatırırlar. Melek yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketlerden 

hisse alıp yönetimde söz sahibi olurlar. Melek yatırımcılar, yeni iş fikirlerine sermaye 

yatırdıkları gibi know how yatırımı da yaparlar (Bedük ve Kurnaz, 2017:31). 
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Dünya’da melek yatırımcıları ve sermayedar firmaları bir araya getirmek için çeşitli 

finansman ağları kurulmaktadır. Bu ağlar melek yatırımcıların ve sermayedar firmaların birlikte 

hareket etmeleri için güçlü bir birlikteliğin oluşması sağlanmaktadır (Günay ve Başalp, 

2011:157). 

1999 yılında Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN) Avrupa Birliği’nin 

öncülüğünde kurulmuş, onu 2005 yılında ABD’de kurulan Amerika Melek Yatırımcılar Ticaret 

Örgütü (ACA) izlemiştir. 2014 yılında Afrika Melek Yatırımcılar Örgütü (ABAN) Lagos’ta ve Orta 

Doğu Melek Yatırımcılara Ticaret Örgütü Amman’da kurularak bu kuruluşları takip etmiştir 

(Özkan, 2019:556). 

Dünya’nın her yerinde bulunan ulusal melek yatırım ağları bir araya gelerek 

bulundukları bölgelerde uluslararası melek yatırım ağlarını oluşturmaktadır. Dünya’da mevcut 

olan tüm melek yatırım ağlarının uluslararası bir çatı altına toplamak için EBAN ve ACA 

öncülüğünde Nisan 2009’da ‘’Dünya Melek Ağı Birliği’’ kurulmuştur. Bu birliğe Türkiye’den üye 

olan tek birlik İş Melekleri Derneği’dir (Tunç, 2018:55). 

Melek yatırımcı, Türkiye’de yeni bir kavram olmasına rağmen, Dünya’da bu yolla yeni 

girişimleri finanse etme oldukça eski bir yöntemdir. A. Graham Bell 1874 yılında Bell telefon 

şirketini, Henry Ford fabrikasını melek yatırımcılar sayesinde finanse etmiştir. Son dönemde ise 

Amazon, Hotmail, Skype, Google, Youtube, Apple gibi firmalar kuruluş aşamalarında melek 

yatırımcılar tarafından finanse edilmiştir (Uluyol, 2008:57). 

Şekil 3.5’te 2017 yılı itibariyle Avrupa ülkelerindeki melek yatırımcı sayılarına 

baktığımız zaman 8000 melek yatırımcı sayısıyla İngiltere ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de 

ise 1560 melek yatırımcı bulunmaktadır. Melek yatırım finansman tutarına baktığımız zaman 

yine İngiltere 107,7 milyon Euro yatırımla birinci sırada yer almaktadır. 77 milyon Euro ile 

Almanya ikinci sırada, 63 milyon Euro ile Fransa üçüncü sırada yer alırken; Türkiye 52,3 milyon 

Euro finansman yatırımıyla beşinci sırada yer almaktadır (Özkan, 2019:558).  
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Şekil 3.5. Ülkeler İtibari ile Melek Yatırımcılar ve Yatırım Tutarları 
 
Kaynak: Eban Statistics Compendium European Early Stage Market Statistics, 2017 
 
 Türkiye’de melek yatırımcı kavramı, 6327 sayılı kanun ile 2012 yılında mevzuata girmiş 

ve Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak, Melek Finansman ise Bireysel Katılım Sermayesi 

(BKS) olarak adlandırılmıştır. Bu kanunla, girişimcilere melek yatırımcı olarak destek olan 

yatırımcılara %75 ile bazı durumlarda ise %100 vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bu oranlar 

bakımında Türkiye, Dünya sıralamasında ilk sıradadır (Garipcin,2017:68). 

 Melek yatırımcılar normalde akredite yatırımcı statüsü kazanmış bireylerdir. Menkul 

Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir yatırımcının akredite yatırımcı olarak tanımlanması 

için 1 milyon dolarlık kişisel sabit gelire ya da son 2 yılda 200 bin dolarlık gelire ulaşmış olması 

gerekir. Melek yatırımcılar genellikle bireyleri temsil etmelerine rağmen, fonları sağlayan 

işletme, bir limitet şirketi veya yatırım fonu olabilir (Ganti, 2019). 

BKY olarak faaliyet gösteren kişilerin vergi muafiyetinden faydalanabilmesi için BKY 

lisansına sahip olması gerekmektedir. BKY lisans başvuruları, Hazine Müsteşarlığı’na yapılıp 

lisans süreleri 5 yıl geçerli olmaktadır. Verilen bu lisanslar kişiye özgü olup sahibi dışında kimse 

tarafından kullanılamayıp başkasına devredilememektedir. Lisansların kullanım süreleri 

içerisinde BKY’ler en fazla 20 farklı anonim şirkete bireysel olarak yatırım yaptıklarında vergi 

muafiyetinden yararlanabilmektedir (Coşgun,2013:149). 
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Tablo 3.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Akredite Edilmiş BKY Ağları 

Melek Yatırım (BKY) Ağları 

1 Galata Businesss Angels 

2 Keiretsuforum İstanbul 

3 Etohum 

4 BIC Angel Investments 

5 Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı 

6 İstanbul Melek Yatırımcı Merkezi 

7 Girişimci İş Adamları Vakfı Bahariye Melek Yatırım Ağı 

8 Teknokent Teknoloji Yatırımları Derneği 

9 TEB Özel Melek Yatırım Platformu 

10 BUBA BÜMED Business Angels 

11 Trangels Melek Yatırım Ağı 

12 EGİAD Melekleri 

13 ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı 

14 Embryonix Teknoloji Sanayi ve Ticaret Melek Ağı 
 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi İlerleme Raporu, 2018. 
 

Tablo 3.1’de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca lisans almış olan BKY ağları yer 

almaktadır. Şekil 3.6’da ise sistemdeki melek yatırımcı sayılarının yıllar itibariyle değişimi 

verilmiştir. 2018 yılının 4. çeyreği itibariyle melek finansman sistemine 471 yatırımcı dahil 

olmuştur. 2013 yılında melek yatırımcılık ile ilgili yönetmeliğin uygulanmaya başlanmasıyla 

sisteme olan güvenin arttığı gözlemlenmiştir (Özkan,2019:560). 

 

 

Şekil 3.6. Yıllar İtibariyle Lisanslı Melek Yatırımcı Sayısı 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi İlerleme Raporu, 2018. 
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Şekil 3.7. Melek Yatırımcı Lisanslarının Bölgesel Dağılımı 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi İlerleme Raporu, 2018. 
 

Şekil 3.7’de lisans başvurularının bölgesel dağılımı incelendiğinde, Marmara Bölgesi 

%81 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunda İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin payı çok yüksektir. 

Marmara bölgesini %11 ile İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. İç Anadolu Bölgesini, Ege 

Bölgesi %6, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri %1 ile takip etmektedir (Garipcin, 2017:72). 

Marmara Bölgesi; 81%

İç Anadolu Bölgesi; 
11%

Ege Bölgesi; 6%
Akdeniz 

Bölgesi; 1%
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Şekil 3.8. Lisans Sahiplerinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi İlerleme Raporu, 2018. 
 

Eğitim durumlarına göre lisans alanların durumu Şekil 3.8’de görüldüğü gibi en yüksek 

oran lisans ve yüksek lisans düzeyindeki kişilerin sahip olduğu görülmektedir. Şekil 3.9’da ise 

yatırımcıların yatırım yaptıkları sektörler incelendiğinde E-ticaret ve yazılım sektörleri %65 

gibi çok yüksek bir paya sahiptirler. Günümüzde tüketicilerin alışverişlerinin büyük 

çoğunluğunu internet üzerinden yapması yatırımcıların bu sektörlere risk alarak yatırım 

yapmalarını sağlamıştır (Özkan, 2019: 561-563). 

 

 

Şekil 3.9. Türkiye'de Sektörlere Göre Melek Yatırımları 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi İlerleme Raporu, 2018. 
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3.1.3. Kitlesel Fonlama 

Geçmişi çok eski olmayan ve literatürde ilk defa 2006 yılında Michael Sullivan 

tarafından kullanılan ‘’crowdfunding’’, Türkçeye kitlesel fonlama, dağıtık sermaye, kalabalık 

fonlaması ya da kitle yatırımı olarak çevrilmiştir. En kısa tanımıyla kitlesel fonlama, ortaya 

konulan projenin, profesyonel kişi ya da kurumlar tarafından değil bireyler tarafından finanse 

edilmesidir. Lambert ve Schwienbacher’in (2010) geliştirdikleri tanıma göre ise, internet 

aracılığıyla, bağış, ödül veya hisse senedi karşılığında finansal kaynak yaratmak için yapılan 

çağrıdır (Gürler, 2016: 4). 

Kitlesel fonlama, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile proje yaratıcılarının 

internet üzerinden, projelerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansal desteği 

ortak bir alana taşıyabildikleri ve finansmana konu olan projeye ilgi duyan kitleler sayesinde fon 

toplayabildikleri modern bir finansal kaynak yaratma sistemi olarak tanımlanabilir (İşler, 

2014:51). Giudici, Guerini vd. (2013) ve Best, Neiss vd.’e (2013) göre ise, büyük bir insan 

grubunun bir web sitesi veya diğer online araçları kullanarak bir projeye anında sermaye 

yatırabilmesi veya bağışta bulunabilmesidir (Çubukçu, 2017: 156). Şekil 3.10’da kitlesel 

fonlamanın görsel gösterimi görülebilir. 

 

 

Şekil 3.10. Kitlesel Fonlamanın Gösterimi (Crowdfon.com,2017) 

Kaynak: Ünsal, S. (2017). www.crowdfon.com. Erişim Tarihi: 25.07.2019. 
 

Kitle fonlaması ile finanse etmek, 2008 krizinden sonra ortaya çıkan küçük ölçekli ve 

kurulma aşamasında finans kaynağı bulmakta zorlanan firmaların ihtiyacını karşılamak için 

ortaya çıkmıştır (Fettahoğlu ve Khusayan, 2017: 500). İlk defa girişimde bulunacak kişilerin 

kitlesel fonlamayı cazip bulmalarının temelinde, bankaların kredi karşılığında teminat 

istemeleri ve ayrıca yatırımcıların verecekleri destek karşılığında yönetimde söz sahibi olmak 

istemeleri yatmaktadır. Kitlesel fonlama, geleneksel fonlama alternatifleri ile 

http://www.crowdfon.com/
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karşılaştırıldığında, görece büyük bir topluluk görece küçük miktarlarda fonlama yapmaktadır 

(Büyükpilavcı, 2014: 42). 

Kitlesel fonlamanın terim olarak belirlenmesinin tarihi yakın zamana dayansa da 

Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzüncü yıl hediyesi olarak gönderdiği Özgürlük 

heykelinin kaidesi finansal sorunlardan ötürü hazırlanamamıştır. New York’ta yaşayan ‘’World’’ 

gazetesinin sahibi Joseph Pulitzer kaidenin yapımı için 100.000 USD bağışlayacağını açıklayıp 

herkesi de küçükte olsa bir bağış yapmaya davet etmiştir. Bu davet kitlesel fonlamanın en erken 

örneklerinden biridir (Çonkar ve Canbaz, 2018: 120). Şekil 3.11’de kitlesel fonlamanın türleri 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.11. Kitlesel Fonlama Türleri  

Kaynak: Fettahoğlu, S. ve Khusayan, S. (2017). Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama. 507. 
 

Kitlesel Fonlama uygulamaları, dünyada yaygın olarak kullanılan dört temel fonlama 

modelinden oluşmaktadır. Bu modeller kendi içerisinde, finansal olmayan fonlama ve finansal 

fonlama olarak iki grupta toplanmaktadır. Finansal olmayan fonlama, bağış ve ödül temelli 

fonlama, finansal fonlama ise hisse senedi ve borçlanma temelli fonlama olarak 

gruplanmaktadır (İşler, 2014: 55). 

Bağış bazlı kitlesel fonlama, fonlama yapan bireylerin herhangi bir gelir beklentisi 

olmadan başkalarına destek vermek ve daha çok hayır işlerinin yapılması için tercih ettiği 

fonlama türüdür. Bu modeldeki fon sağlayıcılar, kâr amacı gütmeyen, hayır amaçlı 

destekçilerdir. Bağış temelli fonlama modeli Türkiye’de yasal mevzuatlar nedeniyle uygulamada 

sıkıntılar yaşamaktadır. Türkiye’de sadece kamu yararına uygun olarak, muhtaç kişilere yardım 

etmek ve kamu hizmetlerinden birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere gerçek 

kişiler, dernekler, spor kulüpleri, vakıflar, gazete ve dergilerin yardım toplamasına izin 

verilmektedir. Bunun dışında kalan tüzel kişi ortaklıkları ve girişimcilerin bu kapsamda yardım 

ve bağış toplamaları yasaktır (Atsan ve Erdoğan, 2015:302). 
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Ödül bazlı kitlesel fonlama, fon sağlayıcıların, parasal değeri olmayan ürünler veya 

ödüller karşılığında projelere fon sağladığı kitlesel fonlama modelidir. Birçok teknolojik ürün, 

film projeleri ve kuruluş aşamasında ki firmalar bu yöntemle finansman sağlamıştır. Kitle 

fonlaması arasında en çok tercih edilen bu model, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 

çok tercih edilen modeldir (Çonkar ve Canbaz, 2018: 123). 

Borçlanma bazlı kitlesel fonlama, girişimciler, kitlelerden borç şeklinde fon toplar ve 

daha önceden belirlenmiş dönem sonunda faiziyle birlikte borcun geri ödenmesi 

yükümlülüğünü üstlenmesidir. Bu modeli, yeterli varlık veya teminat sahibi olmayıp 

bankalardan kredi alamayan küçük firmalar tercih etmektedir. Faiz oranı belirlenirken risk 

faktörü dikkate alınmaktadır. Faiz hesaplaması, bağımsız kurumlar tarafından yapılabildiği gibi 

kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılabilir (Fettahoğlu ve Khusayan, 2017: 508). 

Hisse senedi bazlı kitlesel fonlama, yatırımcıların fon desteğini hisse senedi veya kâr 

payı ödemesi karşılığında yapar. Yeni başlayan girişimciler aldıkları bu yatırımın karşılığını 

firma hissesi veya oy verme hakkını yatırımcıya vermektedir. Bu yönüyle model, risk 

sermayesini anımsatmaktadır (Atsan ve Erdoğan,2015:303). Sistemin işleyişinde projeye para 

yatırıldıktan sonra bir hisse edinimi için gerekli sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir. 

Platform, yatırılan parayı emanette tutar ve işlemin tamamlandığına ilişkin bilgilendirilmesi 

üzerine aktarımı sağlar (Gürler, 2016:8). 

3.2. İnternet ve Mobil Bankacılık 

İnternet, birden fazla iletişim ağının bir araya gelerek oluşturduğu bir haberleşme 

ortamıdır. Dünya üzerinde makro hedef ve içerikte bilgi alışverişi yapabilmeyi ve iletişim 

kurmayı sağlayan bu haberleşme ortamı bilgisayarlarla örtülü ağlarla gerçekleşir. Finansal 

kurumların içinde bulunduğu rekabetçi ortam ile bankalar, hizmetlerinin tabanını internet 

üzerine oluşturmaya başlamışlardır. Hizmetlerini internet ile bütünleştirerek müşterilerine 

sunan bankalar, eski sistemlerin karmaşık olması ve yavaşlığından uzak yeni çağdaş bir çizgi 

yakalamışlardır (Arslan ve Kaya,2016:425). 

Klasik bankacılığın devrimi, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir. 

Çünkü bankalar teknolojik gelişime en açık yapılardır. İnternet bankacılığı, fiziksel şubelerden 

para çekme işlemleri haricinde internet üzerindeki tüm işlemlerin yapılması olarak 

tanımlanabilir. İnternet bankacılığı ile banka müşterileri, dünyanın her yerinden 7/24 

bankacılık işlemleri yapabilirler (Kurban Mermeroğlu,2015:4). 

Finans sektörü dünyada büyük bir değişim içindedir. Teknolojinin seri bir şekilde 

gelişimi, müşteri hizmetinin boyutlarının artması, rekabetin her alanda çeşitlenmesi ve azalan 

kar marjları, bankaları daha çok bireylere yönelik uygulamalar geliştirmeye yönlendirmiştir. 

Bankalar, teknolojik gelişmeleri iş alanlarına bir an önce yansıtmaya ve rekabet avantajı 
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sağlamaya çalışmaktadırlar. İnternet bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin satısını sağlayan en 

yeni dağıtım kanalıdır. İnternet bankacılığı, müşterilerin evlerinden veya işyerlerinden 

ayrılmadan bir telekomünikasyon ağı aracılığıyla yapabilecekleri, bakiye görüntüleme, hesaplar 

arası transfer yapma, ödeme yapma, çeşitli konularda bilgi alma gibi hizmetleri kapsamaktadır 

(İleri ve İleri, 2011:114). 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren internet bankacılığı fikri ilk 

olarak 1980'lerde ortaya çıkmıştır. Son yıllarda, evlerde, iş yerlerinde, telefonlarda ve hatta 

sokakta pek çok kişi tarafından kullanılan internet bankacılığı, bankacılık işlemlerinin zaman ve 

yer kısıtlamaları olmaksızın hızlı ve akıcı bir şekilde gerçekleştirildiği bir bankacılık sistemi 

haline gelmiştir. Bu durum interaktif bankacılığın banka imajı üzerindeki etkisini arttırmış ve 

interaktif bankacılık alanında güçlü bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur.  Bu 

sebeple rekabetçi bir ortamda, müşterilerini internet bankacılığını kullanmaya yönlendirmek 

amacıyla operasyonları daha kolay yapabilmek için çalışmalar yapmaktadırlar (Demir, 

2018:45). 

1980’ler de Avrupa ve ABD’de finans kuruluşları “ev bankacılığı” kavramı üzerinde 

araştırma ve programlar yapmaya başlamışlardır. Başlangıçta bilgisayar ve internet çok fazla 

gelişmiş olmadığı için müşterilerine yardımcı olmak üzere faks makineleri ve telefonlar 

kullanmışlardır. ABD’deki “NetBank” ilk internet bankacılığı uygulaması olup, 1996’da “Atlanta 

Internet Bank” adı altında kurulmuştur. Citibank ve WellsFargo gibi köklü bankalar 2001’de 

müşterilerine internet bankacılık hizmeti sunmaya başlamışlardır (Ayıgulıaılı,2016:9).  

İnternet bankacılığı Türkiye'de 1997 yılında ilk kez İşbank tarafından, ardından aynı yıl 

Garanti Bankası tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra Osmanlı Bankası, 

Pamukbank, Esbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerine internet bankacılığı hizmeti 

sunmuştur. Akbank, 1999 yılında bireysel müşteriler için internet bankacılığına başlamıştır. 

Onun ardından sırasıyla, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbank, Koçbank, 

HSBC ve diğer bankalar, Türkiye finansal piyasalarında çok çeşitli internet bankacılığı hizmetleri 

sunmaktadır. 1997 yılından beri internet bankacılığı, bilgisayar okuryazarlığı, finansal sektör 

düzenlemeleri artmış, müşterilerin banka elektronik hizmetlerini almak istediklerini ve işlem 

maliyetlerinin ve müşteri rahatlığının azaltılmasının ticari bankalar tarafından alternatif bir 

dağıtım kanalı olarak algılandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, internet bankacılığının eksikliği 

ve güvenlik kaygıları nedeniyle, Türkiye'de yayılımı sınırlı kalmaktadır (Pala ve Kartal, 

2010:46). 

İnternet bankacılığı, zaman ve mekân sorunu olmaksızın banka müşterilerinin 

ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir araç olarak görülmektedir. İnternet bankacılığı, artan hizmet 

kalitesi ve düşük maliyet avantajı gibi önemli avantajlar sağlar. İnternet bankacılığı kapsamında 

müşteriler çok kısa sürede birçok bankacılık hizmetini gerçekleştirebilirler. İleri teknoloji ile 
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müşteriler, talep ettikleri hizmetlerin çoğunu şubeye veya ATM'ye gitmeden 

gerçekleştirebilirler (Vural, 2019: 5). Şekil 3.12’de banka müşterilerinin bankaya gitmeden 

internet üzerinden yapabileceği işlemler görülmektedir. 

 

Şekil 3.12. İnternet Bankacılığı Üzerinden Yapılabilen Hizmetler  

Kaynak: Bilgin, Ş. (2013). Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Yaklaşımlarının 
Veri Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi. 64. 
 

İnternet bankacılığı, müşterilerin evlerini ve iş yerlerini içeren bir bankacılık şeklidir. 

Telekomünikasyon ağı aracılığıyla çeşitli konularda bilgi edinmek, hesaplar arasında transfer 

yapmak, çeşitli konularda bilgi edinmek gibi hizmetleri içermektedir. İnternet bankacılığı ile 

bankacılık işlemleri yapabilmek için öncelikle bankanın internet ortamında hizmet verecek bir 

web sayfası hazırlaması ve işlemlerin yapılmasını sağlayacak bir program altyapısı oluşturması 

gerekmektedir. Ayrıca, banka ile mevduat sahipleri arasındaki internet bankacılığı işlemleriyle 

ilgili bir sözleşmenin imzalanması da gereklidir (Kurban Mermeroğlu, 2015:5). 

İnternet bankacılığı, kullanıcıya pek çok hizmeti aynı anda sunabilen ve teknolojik 

yeniliklere uyum sağlayan bir uygulamadır. Bu anlamda, bankaların müşteri kazanımını ve 

müşteri sadakatini elde etmelerini sağlayan, bankacılık sektöründe en etkili alternatif dağıtım 

kanallarından biridir. Kârlılık ve verimliliğin önemi günümüzde her geçen gün artmakta, 

müşterileri bankacılık sektöründe operasyonel maliyetleri düşürmek için, internet bankacılığı, 

mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve çağrı merkezleri gibi alternatif dağıtım kanallarını 

kullanmalarını teşvik etmektedir. İnternet bankacılığı sayesinde özellikle bankalar geniş bir 

müşteri kitlesine hizmet sunarken, müşteriler zamandan tasarruf ederek çok çeşitli işlemleri 

kısa sürede sonuçlandırabilmektedir (Bilgin, 2013:61). 

Bankacılık Hizmetleri

• Para Çekme/Yatırma

• Ödemeler

• Para Transferleri

• Bilgi Toplama

• Kredi Kartı 

• Krediler

• Dözviz İşlemleri

• Repo

• Hisse Senedi İşlemleri

• Hesap Açma

• Çek İşlemleri

• Fon, Bono İşlemleri

• Diğer Hizmetler

Hedef Pazarlar

• Bireysel

• Kurumsal
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İnternet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerin bankada bir 

hesaba sahip olmaları gerekmemektedir. Müşterinin bankada bir hesabı veya o bankaya ait bir 

kredi kartı olması durumunda internet bankacılığı hizmetinin kullanabilmekte ve internet 

bankacılığı sözleşmesini web sitesi üzerinden yapabilmektedir. Ancak, müşterinin bankada bir 

hesabı yoksa, yalnızca web sitesi üzerinden başvurabilmektedirler. Daha sonra bankanın 

gönderdiği formları doldurup bankanın şubesine götürebilir ve bankayla bir sözleşme 

imzalayabilirler. Müşterinin internet bankacılığı hizmetinden yararlanabilmesi için öncelikle 

internete bağlanabilecek bir bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir. Bilgisayar mutlaka 

müşterinin kendi bilgisayarı olmak zorunda değildir. Müşteri, öncelikle internet bankacılığı 

hizmetlerinden yararlanmak için bankayla sözleşme imzalamalıdır. Bu anlaşma “İnternet 

Bankacılığı Hizmet Sözleşmesi” dir. Söz konusu sözleşme ile kullanıcı adı ve şifre kendisine 

verilir. Müşteri bankanın internet şubesine bağlanarak kullanıcı adı ve şifresini ilgili bölümlere 

girer. Müşterinin kullanıcı adı ve şifresi, web sitesine yüklenen yazılımlar sayesinde bankanın 

web sunucusunda tutulan verilerle karşılaştırılır. Web sunucusunda depolanan veriler ile 

müşteri tarafından girilen veriler aynı değilse, müşteriye web sitesinde bir müşterinin hata 

yaptığı bildirilir. Genel olarak, bankalar, güvenlik nedeniyle, müşterilerinin kullanıcı adlarını ve 

şifrelerini üç kez yanlış girilmesi durumunda internet şubesi girişini engeller ve yeni kullanıcı 

adlarını ve şifrelerini almak için bankaların fiziksel şubelerine yönlendirirler. Web sunucusunda 

depolanan veriler ile müşteri tarafından girilen veriler aynı ise, müşterinin bir sonraki aşamaya 

geçerek internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmasına izin verilir (Kurban Mermeroğlu, 

2015:6). 

Bankacılık sektöründe internet bankacılığı, tüm bankaların zorunlu olarak kullanması 

gereken bir kanal haline gelmiştir. Bankaların müşteri tabanlarını edinmeleri, elde tutmaları ve 

genişletmeleri çok önemlidir. Bankalar müşteri kazanırken, müşterilerini iyi analiz edebilecek 

ve müşteri memnuniyetini sağlayacak yenilikler keşfetmelidir. Bankaların internet bankacılığı 

hizmetleri sunması, onlar için önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. İnternet bankacılığı 

kanalının bankacılık ürünlerinin tanıtımında en ucuz dağıtım kanalı olması, bankaların internet 

bankacılığı hizmetlerini tercih etmesinde önemli bir faktördür. Ayrıca, banka müşterilerinin, 

şubelerin çok fazla zaman ve çaba gerektirdiğini düşünerek self-servis kanallarını sağlayan 

bankaları tercih etmesi, bankaların müşteri portföyünü artırması için bir fırsat olmaktadır. 

Bunun yanı sıra, bankalar bu sayede internet bankacılığı hizmeti ile şube ağlarını azaltmakta ve 

hizmet çalışanlarının sayısını düşürebilmektedir (Bilgin, 2013:65-66). 

İnternet bankacılığını, bireylerin ve kurumların benimsemesi ve kullanması kolay 

olmamıştır. Bununla birlikte, rekabetçi piyasanın bankaları aktif olarak reklam vermeye 

zorlaması internet bankacılığının getirdiği kolaylıklar, zamanla internet bankacılığının 
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kullanımını önemli ölçüde arttırmıştır (Özdemir, 2017:30). Tablo 3.2’de 2012-2017 yılları 

arasındaki internet bankacılığını kullanan müşterilerin sayısı gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.2. 2012-2017 Yıllarına İlişkin İnternet Bankacılığı Müşteri Sayıları 

 

Kaynak: Özdemir, E. (2017). Sektörel Rekabet Açısından Türkiye’de İnternet Bankacılığının 
Önemi. 30. 
 

İnternet bankacılığının, avantajları müşteri ve bankalar açısından ele alınabilir. 

Müşteriler için internet bankacılığı sınırsız zaman ve alan, hizmet kalitesinde artış ve maliyet 

avantajı gibi faydalar sağlamaktadır (Berberoğlu ve Uzun, 2016:53). Bireyler bilgisayarlarını 

internet şubesi aracılığıyla banka şubesi olarak kullanabilir ve evlerinde veya iş yerlerinde 7/24 

bankacılık işlemlerini yapabilirler. Bireyler internet bankacılığı kullanarak bankacılık işlemleri 

ve hesap işlemleri hakkındaki en güncel bilgilere erişebilirler. Bankalar, müşterilerini internet 

bankacılığı kullanmaya yönlendirmek için bankacılık işlemlerinde şubelere göre daha düşük 

komisyon oranları almaktadır. Bu sayede müşteriler internet bankacılığı işlemlerini hızlı ve 

zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmenin yanı sıra maliyetler açısından da avantajlı olacaklar 

(Demir, 2018:45). 

Bankalar için avantajları ise, 

➢ Şubelerde müşteri ve işlem yoğunluğundaki azalma ve bu bağlamda müşterilerin 

bekleme ve işlem sürelerinde azalma, 

➢ Daha sağlıklı bir ortamda çalışma imkânı ile banka personelinin verimliliğini 

artırmak, olası personel hatalarını ve bu hatalardan kaynaklanan maliyetleri en 

aza indirmek, 

➢ Müşterilere daha düzgün hizmet sunmanın bir sonucu olarak müşteri 

memnuniyetini ve sadakatini artırmak, 
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➢ İleri teknoloji kullanımına dayalı hizmetler ile rekabet avantajı sağlamak, 

➢ Müşterileri bankanın çeşitli hizmetleri veya kampanyaları hakkında 

bilgilendirmek için kolay erişim, 

➢ Uluslararası veya yurtdışındaki müşterilere işlem yapma imkânı sağlamak, 

olarak sayılabilir (Berberoğlu ve Uzun, 2016:53). 

İnternet bankacılığının avantajları olduğu gibi dezavantajları vardır. Müşterinin banka 

ile olan iletişimini azaltır. Müşteri kredi başvurusu yapması durumunda kredi başvurusu 

değerlendirilecek bir banka çalışanı ile temasa geçmediği için kredinin onaylanmasında 

zorluklar olabilir. Müşteri sadakatini arttırmayı hedefleyen müşterilere çeşitli hediyeler, 

danışmanlık hizmetleri ve yatırım danışmanlığı gibi yardımlar şube bankacılığında 

verilmektedir. İnternet bankacılığı kapsamında müşterilerin bunları sağlama olasılıkları 

düşüktür (Koskosas, 2011:56). 

Bankalar açısından ise, internet bankacılığı işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek 

sorunları en hızlı şekilde çözebilecek bir sistem kurmalı, ancak sistemde çalışmak üzere uzman 

personel edinmeleri gerekmektedir. Bu internet bankacılığı yaratma açısından sabit yatırım 

maliyetini arttırmaktadır. Güvenlik, internet bankacılığının en önemli sorunlarından biridir. Bu 

bağlamda güvenliği sağlamak için şifre ve kullanıcı adı gibi öğe oluşturulması gerekiyor. Bir 

sürü küçük güvenlik açığı oluşmasıyla çok sayıda müşterinin bankadan uzaklaşmasına neden 

olabilir (Kurban Mermeroğlu, 2015:41-42). 

Mobil bankacılık, bireylerin banka hesaplarını cep telefonları üzerinden kontrol etmek 

için hesaplarına erişimi olarak tanımlanmaktadır. Mobil Bankacılık hesap kontrolü, bir mobil 

cihaz üzerinden bir cep telefonu veya kişisel dijital asistan (PDA) aracılığıyla hesap işlemlerini, 

ödemelerini, kredi başvurularını ve bir mobil cihazdaki diğer bankacılık işlemlerini yapmak için 

kullanılan bir terimdir. Mobil bankacılık her şeyden önce bir mobil uygulama ile gerçekleştirilir. 

Telefonlarda gerçekleştirilen tüm işlemler mobil bankacılıktır. WAP bankacılığı ve sms tabanlı 

işlemler mobil bankacılık içinde değerlendirilebilir. Cep telefonu teknolojilerinin gelişimi, mobil 

bankacılık ve özel müşteri uygulamalarını gündeme getirmiştir. Tüketicilerin mobil 

uygulamaları yenilikçi yaklaşımlar ve taklit edilemeyecek ürünlerin gelişimi açısından “eğlence” 

aracı olarak görmeleri önemlidir (Yaşar, 2018:22). 

Mobil bankacılık, sürekli gelişen ve banka müşterilerinin dikkatini çeken önemli bir 

banka pazarlama aracıdır. Mobil bankacılık işlemleri teknolojik gelişmelere paralel olarak her 

geçen gün yeni özelliklerle ortaya çıkmaktadır. Bankaların mobil bankacılık üzerine kurduğu 

birçok özellik, kullanıcıların mobil bankacılık yoluyla aktif bir şekilde işlem yapmalarını 

sağlamaktadır. Bankalar, müşterilere para transferi, hesap gösterimi, fatura ödemesi gibi temel 
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bankacılık hizmetleri ve en yakın bankayı bulma veya mobil anlaşmaları bulma gibi çeşitli 

özellikleri sunar (Vural, 2019:13). 

Günümüzde müşteriler birçok kanaldan bankalarıyla iletişim kurmaktadır. Şubeler, 

ATM'ler, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık, banka müşterisine ürün ve 

hizmet satmanın etkili yoludur. Yerel merkezli (şube ve ATM) kanallarından, mekân merkezli 

(internet şubesi) kanallarına geçiş günümüz dünyasında gerçekleşmiş olmasına rağmen, 

günümüzde cihaz merkezli, 7/24 ulaşılabilen zamandan tasarruf sağlayan mobil bankacılık 

kanalına doğru bir evrilme yaşanmaktadır. Cihaz merkezli görünüm, müşteriyi bir finansal 

hizmet faaliyeti yürütmek için yalnızca bir akıllı mobil cihaza ihtiyaç duyulduğundan emin 

olarak bankaya yaklaştırır. Yerel merkez bankacılığı, müşterilerinin kendilerine yakın olmayan 

fiziksel bir yere (şube veya ATM) gitmelerini gerektirir. Mekân tabanlı bankacılıkta, müşteriler 

internet erişimine sahip bir bilgisayarı olması koşuluyla, bankacılık işlemlerinin çoğunu kolayca 

gerçekleştirebilirler (Oral, 2019: 4). 

Mobil bankacılık, cep telefonu teknolojisine ve internet servisine bağlı olduğundan, bu 

teknolojilerin gelişmesine paralel olarak gelişmiştir. 1G ile başlayan iletişim altyapı sistemi şu 

an 4.5G ye geçmiştir. Bankaların sunduğu mobil bankacılık hizmetleri de gelişmekte olan 

sisteme paralel olarak gelişmiştir. Bu bağlamda, mobil bankacılık hizmetlerinin tarihsel gelişimi 

sırasıyla SMS bankacılığı, WAP bankacılığı ve akıllı telefon bankacılığı olmak üzere üç başlık 

altında toplanabilir. SMS ve WAP bankacılığı hizmetleri, teklif edildiği dönemde fazla bir gelişme 

gösterememiş ve fonksiyonel hizmetler sağlayamamıştır (Kaplan, 2018: 52). 

İnternetin dünyadaki yaygın kullanımı ile banka şubelerinden birçok işlem internet 

üzerinden yapılarak zaman ve emek tasarrufu sağlanmıştır. Bununla birlikte, mobil 

teknolojideki son gelişmelerle birlikte, internet bankacılığına olan talep mobil bankacılığa doğru 

kayma göstermiştir. Değişen talebe hızla cevap veren bankacılık sektörü de bu alandaki 

yatırımlarını arttırmaktadır. Mobil bankacılıkta, hızlı büyümenin en önemli ayağı akıllı 

telefonların yaygın kullanımıdır. Bu cihazlar kullanılarak fatura ödemesi, para transferi, kredi 

başvuruları ve ödemeleri, borsa yatırımları, hesap işlemleri, döviz işlemleri vb. birçok 

bankacılık işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir (Söylemez, 2018:58). 

Akıllı mobil iletişim araçlarıyla mobil bankacılık, üzerinde işletim sistemi olan küçük bir 

bilgisayar gibi çalışan telefonların gelişmesiyle başlayan bir uygulamadır. İlk akıllı telefon 2007 

yılında Apple tarafından geliştirilmiş ve önümüzdeki birkaç ay içinde diğer şirketler kendi 

modellerini piyasaya sürmüştür. Bu telefonlar, uygulamalar denilen yazılımı yükleme olanağı 

sağlamaktadır. Böylelikle bankalar kendi mobil bankacılık uygulamalarını geliştirip 

müşterilerine sunmuştur. Bugün mobil bankacılık denilince akla akıllı telefonlar, tabletler ve 

akıllı saatler gelmektedir (Kaplan, 2018:53). 
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Mobil bankacılık, on yıldan fazla bir süredir perakende bankacılıktaki en önemli stratejik 

değişimdir ve sadece bir akıllı telefon kullanarak çevrimiçi bankacılık hizmetlerinden çok ileride 

kalmaktadır. Müşteri ilişkilerinin merkezindedir ve hızla gelişen, büyüyen bankalar için 

farklılaşma ve potansiyel gelir kaynağı haline gelmektedir. Potansiyel kullanıcıları çekmek ve 

mevcut kullanıcıları korumak, mobil bankacılık hizmetleri sunan finansal kurumların uzun 

vadeli ticari başarısı için çok önemlidir (Oral, 2019:6). 

Toplumda mobil finansal hizmetler hakkında artan bir pozitif algı vardır. Bunun 

nedenlerine bakıldığında, toplumun cep telefonu kullanımının önemli ölçüde arttığı 

görülmektedir. Dahası, dünya ekonomilerinin entegrasyonu mobiliteyi arttırdı ve mobil 

hizmetler lüks değil, çoğu insan için bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplumdaki genç kuşak, 

modern bilgi ve iletişim hizmetleri ile büyülenmeye başlamıştır (İşler, 2016:33). 

 

Tablo 3.3. Türkiye’de Mobil Bankacılık Müşteri Sayıları  

 
 
Kaynak: Vural, E. (2019). Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık 
Uygulamalarının Finansal Hizmet Kalitesinin Müşterileri Tarafından Değerlendirilmesi: 
Bankacılıkta Bir Uygulama. 19. 
 

Türkiye'de mobil bankacılık istatistikleri incelendiğinde, bireysel ve kurumsal müşteri 

sayısının her geçen dönemde arttığı görülmektedir. Tablo 3.3’te de görüldüğü gibi Aralık 2015-

Haziran 2017 dönemi itibariyle mobil bankacılıktaki toplam aktif müşteri sayısı iki kat artmıştır. 

Bu dönemde, bankaların kullanım kolaylığı yaratmak amacıyla teknolojisini hızla ve sürekli 

yenileyerek mobil bankacılık, aktif müşteri sayısını 12 milyon arttırdığı görülmektedir. Bu, 

Türkiye'deki mobil bankacılık uygulamalarına katılan müşteri sayısının giderek arttığını 

göstermektedir. Mobil bankacılığa olan ilginin artmasının başlıca nedeni, bankaların müşteri 
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taleplerini dinleyip, sistem güvenliğini ve gizlilik şartlarını yerine getirecek koşulları sağlamak 

için teknolojik altyapı çalışmalarını arttırmaları olmuştur (Vural, 2019:19). 

Mobil bankacılığında internet bankacılığında olduğu gibi avantajları ve dezavantajları 

vardır. Bankalar açısından avantajları, banka şubelerinde çalışanlar tarafından verilerin 

toplanması, işlenmesi, aktarılması ve arşivlenmesi elle yapılmaktadır. Mobil bankacılıkta ise 

internet tabanlı bankacılıkta olduğu gibi otomatik olarak yapılmaktadır. Müşteri tarafından 

yapılan işlemlerin zaman kaybetmeden yapılabilmesi, müşteri memnuniyetini arttırmaya 

yardımcı olmaktadır. Teknolojide öncü imajı ile hizmetlerde inovasyon isteyen müşteriler 

kazanılabilir, teknolojik inovasyonu benimseyen mevcut müşteriler korunabilir, aksi halde 

böyle bir ürün arayan müşteriler başka bankalara kolayca geçebilmektedir (Söylemez, 

2018:67). Mobil bankacılık hizmetlerinin bankalar için en önemli yararı maliyetlerin 

düşürülmesidir. İşlemlerini telefonla bir banka şubesine yapan bireylerin bankalar için daha az 

şube açması ve daha az personel istihdam etmesi anlamına gelmektedir (Drennan ve Wessels, 

2009:2). 

Kullanıcılar açısından avantajları ise, banka işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılabilir. 

Şubeye gitmeye ve para transferi için sırada beklemeye gerek kalmaz. İnsanların paraları 

üzerindeki kontrolünü arttırır. Borçlar zamanında ödenebilir, karlı yatırım fırsatları takip 

edilebilir ve kişi parasını hemen farklı bir yatırıma yönlendirebilir. Telefonla para çekme, ödeme 

yapma gibi olanak verdiği çok sayıda işlem nedeniyle, banka kartı ve kredi kartı taşıma gibi 

güvenlik sorunlarına yol açabilecek durumlardan kaçınmayı sağlamaktadır. Gelişmemiş 

ülkelerdeki klasik bankacılık hizmetlerinin sadece büyük şehirlerde mevcut olması durumunda 

mobil bankacılık alternatif bir hizmet değerine sahiptir (Kaplan, 2018: 55). 

Dezavantajlarına bakacak olursak, bankaların internet üzerindeki kontrolünün 

olmaması en önemli güvenlik açığıdır. Ayrıca, müşterilerin güvenlik kaygıları da büyük bir 

sorundur (Nicoletti, 2014: 214). Telefonda virüs, telefon çalınma veya kaybolma, yazılımla 

şifreyi alma, para çalma gibi birçok güvenlik sorunu, müşterilerin mobil bankacılık 

kullanmamasının sebepleridir. Bankalar aynı anda hem güvenli hem de işlevsel hizmetler 

sağlamalıdır. Sisteme erişimin kolaylaştırılması çoğu zaman bir güvenlik açığına neden olur. 

Özellikle, siber suçun çoğalması telefonların işletim sistemleri yoluyla hacklenmesine izin 

vermektedir (Kaplan, 2018: 57). 

3.3. Kripto Paralar 

Crypto ve currency kelimelerinin bir araya getirilmesiyle yaratılmış olan cryptocurrency 

deyimi kripto para anlamına gelmektedir. Kripto para, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı 

kuruma bağlı olmayan, internet aracılığıyla kullanılan sanal para birimini ifade etmektedir. 
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Kripto paralar sadece belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler 

aracılığıyla çıkarılıp kullanıldığı için bu adı taşımaktadır (Eğilmez, 2017). 

Kriptoloji, bir şifreleme bilimidir. Yazı, rakam gibi verilerin sistematik şekilde 

şifrelenmesi, güvenli bir şekilde alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme sisteminin çözülmesi ile 

verilerin ortaya çıkması süreci olarak da açıklanabilir. Kripto para, güvenlik açısından kriptoloji 

bilimini kullanan, dijital ve sanal para birimidir. Bankaların vermiş olduğu kartlar, sanal kartlar 

veya sanal ortamda yapılan her işlem aslında kripto paralarla yapılmaktadır. Paralar bankaların 

kasasından çıkmadan sanal para gibi transfer edilmektedir. Yeni nesil kripto paralar da bu 

sistem gibi çalışmaktadır. Kripto paraların diğer para birimlerine göre daha çok tercih 

edilmesinin nedeni organik yapıda olmasıdır (Kaplanhan, 2018: 106). 

Kripto paralar, devletlerin çıkarmış olduğu paraların aksine merkezi olmayan bir 

yapıdadır. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blockchain veri tabanları tarafından 

gerçekleştirilir. Kripto paralar, kamuya açık ve herkes tarafından bilinen yöntemlerle kuruluş 

aşamasında belirlenen oranlarda üretilirler. Kripto paraları hükümetler veya şirketler 

üretemezler dolayısıyla hükümetler başkalarının üretip sahip olduğu kripto paralara üreten 

kişinin izni olmadan el koyamazlar (Çarkacıoğlu, 2016:8-9). 

Kripto paralar, piyasa da dolaşan ürünlerle bazı benzer ve farklı yanları mevcuttur. 

Kripto paralar sıkça karşılaştırıldıkları altın gibi arzları sınırlıdır. Kripto paralar da altın gibi 

dalgalı bir yapıya sahip olup kullanıcıların yatırım durumlarına göre ve arz-talep dengesine göre 

şekillenmektedir. Kripto paralar piyasadaki bir başka ürün olan e-paradan farklıdır. E-para 

merkez bankaları tarafından piyasaya sürülen ve karşılığı fiziksel para olan dijital paradır. 

Kripto para ise, bir merkeze bağlı olmadan dolaşımı olan paradır (Çetinkaya, 2018:13). 

Kripto para birimi sistemleri, isteyen herkesin kaynak koduna ulaşabileceği açık 

kaynaklı yazılımlardır. Açık kaynaklı yazılımlar, kullanıcıya yazılımın kodlarını görme, 

denetleme ve değiştirme rahatlığı sağlamaktadır. Açık kaynaklı yazılımlar, dünyanın her 

tarafındaki bilişim uzmanları tarafından geliştirildikleri için kullanıcıların ortak malı olmaktadır 

(Aslantaş Ateş, 2016:353). 

Kripto para işlemlerinde kayıtlar dağınık bir şifreleme sistemi ile tutulmaktadır. Bu 

sistemde kontrol mekanizması hazırlanan karışık bir algoritma ile yapılmaktadır. Yapılan bu 

işleme Dağınık Defteri Kebir teknolojisi denilmektedir. Kripto paraların işlem kaydı geleneksel 

yöntemler gibi merkezde toplanmadan katılımcılar arasında dağınık bir şekilde olmaktadır. Bu 

sistem kullanıcıların onaylamasıyla yürümektedir. Her katılımcı süreci ellerinde bulunan 

kopyalarla yürütmektedir (Çetinkaya, 2018:13-14). Şekil 3.13’te Kripto paraların dağınık defter 

sistemi görülmektedir. 
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Şekil 3.13. Kripto Paraların Dağınık Defter Sistemi 

Kaynak: Çetinkaya, Ş. (2018). Kripto Paraların Gelişimi ve Para Piyasalarındaki Yerinin Swot 
Analizi ile İncelenmesi. 13. 
 

Kripto paralar, diğer elektronik paralardan farklı olarak tek bir yerde 

saklanmamaktadır. Kripto paralar, açık ve özel anahtarla erişim sağlanan cüzdanlarda 

saklanmaktadır (Ergin, 2019). Şekil 3.14’te görüldüğü üzere bir kullanıcı başka bir kullanıcıya 

bir miktar kripto para göndermek istediğinde, sistem bu kullanıcının varlığını doğrulayıp yeni 

bir veri bloğu oluşturmak için diğer işlemlerle birleştirilir. Daha sonra yeni blok, mevcut blok 

zincirine kalıcı ve değiştirilemez bir şekilde eklenir. 
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Şekil 3.14. Kripto Paralar Nasıl Çalışır  

Kaynak: Ömrüuzun, B. (2019). Yapay Sinir Ağları ile Kripto Paraların Fiyat Modellemesi. 24. 
 

Sayısal değerlerden oluşan bloklar birbirine zincirler ile bağlı halde bulunur ve bu 

bloklar asla değiştirilemez ve hep üstüne kaydeder ve işlemcide saklanır. Blok zinciri, tüm 

taraflar arasında yapılan tüm işlemlerin global bazda herkese ulaşmasına ve olduğu yerden 

yönetilmesine izin vermektedir (Ömrüuzun, 2019:24). 

Kripto para ağında sanal cüzdanları aracılığıyla başka bir kullanıcıya para gönderip 

alabilir. Ayrıca kripto para kazanmak isteyen kullanıcı, bu iş için üretilmiş makineler ve bazı 

matematiksel işlemler yapmak suretiyle kripto para kazanabilirler. Kripto para üreten kişiye 

madenci, bu parayı üretme işine de madencilik denilmektedir. Üretmek için, bilgisayar işlemcisi 

(CPU), ekran kartı (GPU) veya bu iş için özel üretilen makineler (ASIC) kullanılmaktadır 

(Kaplanhan, 2017:110). 
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Mainelli (2017)’e göre madencilik, blockchainde yapılan bir işlem simgelerden oluşan 

bir algoritma oluşturur. Oluşturulan bu algoritmanın içindeki işlemleri diğer bilgisayarların 

onaylaması ile bir blok oluşur. Bu algoritmaları çözerek doğrulunu teyit edip bloklar içine 

yerleştirmeye denir. Peer-to-peer yani bir uçtan uca iletişim iler veriler bir uçtan bir uca 

aktarılır ve doğruluğu madenciler sağlamaktadır. Bu verileri madenciler tek başlarına kontrol 

edemeseler bile hiçbir aracı olmadan bu verileri teyit edebilmektedirler. Bu teyit işlemlerinin 

karşılığında madencilere emeklerinin karşılığı olarak yapılan ödeme nakit parayla değil kripto 

parayla yapılır. Madenciliğin ilk yıllarında karlı olan bu işlem algoritmaların zorluğu, yapılan 

işlemlerin çokluğu ve kripto para arzının azalmasıyla karlılığı azalmaktadır (Erkuş ve Gümüş, 

2019:45). 

Kripto para sisteminde üçüncü bir tarafa ya da bir aracı olmadığı için otoritenin 

sağladığı güvene ihtiyaç yoktur. Sistem son derece güvenlidir, ama taraflar birbirine olan güveni 

üzerine ola bir sistem değil sistemin kendisinin sağladığı güven üzerine kurulu bir yapı vardır. 

Güvenlik, bütünlük ve dağıtılmış olan hesap defterinin doğruluğu herkese açık olarak erişilebilir 

ve dağıtık madenciler aracılığıyla kontrol edilir. Madenciler, yeni para çıkarma ve sistemin 

devamlılığını sağlama karşılığında ödül olarak sistemin devamlılığını sağlarlar (Yıldırım, 

2015:84). 

Nakamoto (2008), kripto parayı bir dijital imza zinciri olarak tanımlamaktadır. Parayla 

işlem yapıldığında her kullanıcı kendi dijital imzasıyla parayı diğer kullanıcıya gönderirken bir 

önceki işlem özetinin (hash), bir sonraki sahibinin açık anahtarı ile imzalar ve bu imzayı paranın 

sonuna ekler. Ödemeyi alan kişi ise zincirin doğruluğunu kanıtlamak için dijital imzaları 

doğrulayabilmektedir. Özet fonksiyonu, bir uzunluktaki girdiden, sabit uzunlukta özet üreten 

fonksiyondur. Şifreleme tek taraflıdır. Üretilen özet değerler bütün girdiler için aynı 

uzunluktadır. Hızlı çalışıp farklı girdilerden farklı sonuçlar üreterek çatışmaya olanak 

vermemesi gerekir (Ömrüuzun, 2019:31). 

Kripto paraların birçok avantaj ve dezavantajları vardır. Kripto paraların en önemli 

avantajlarından birisi enflasyonu engellemesidir. Bunun nedeni ise, kısıtlı arzının belirli bir 

kurala göre yani dijital algoritmik düzenlere göre gerçekleşmesidir. Gizlilik esastır. Hiçbir 

otorite işlem hareketlerini takip edemez ve kimsenin yaptığı işlemler kendi istemediği sürece 

bilinemez. Fiziksel olarak taşınabilir olmasına rağmen fiziki yük ihtiva etmez (Tüfek, 2017:78). 

Kripto paralar borç değil değer taşıyıcısıdır. Banka hesaplarındaki paralar, bankaların 

müşterilerine olan borçlarını gösteren borç senetleridir. Ancak kripto paralar herhangi bir 

borcu temsil etmez. Merkezi otoritenin ve bankaların, banka hesapları üzerinde kontrol hakları 

var iken, kripto paralarda hiçbir otorite yapılan işlemleri engelleyemez ve geri alamaz. Kripto 

paralar, vergi, beyan ya da kayıt gibi kanuni yaptırımlardan etkilenmez. Bu devletler için 

dezavantaj olsa da kullanıcılar için oldukça avantajlıdır. Merkezi otoritenin vergi kesintisi 
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uygulayabilmesi için yapılan işlemin devlet sınırları içerisinde yapılması gerekmektedir. DNS, IP 

değiştirme ya da VPN gibi teknolojiler kullanılarak işlem yapılan yer sanal olarak çok kısa 

zamanda değiştirmek mümkündür (Kaplanhan,2017:112). 

Mevcut sistemde bir yerden bir yere para transferi karşılıklı onay işlemlerinin yapılması 

sebebiyle hem uzun zaman almakta hem de yüksek maliyetli olmaktadır. Kripto paralar 

sayesinde yurt içi ya da yurt dışı para transferlerinde hiç komisyon ödemeden transfer 

gerçekleşebilir. Para transferi günün her saatinde yapılabilir. Para transferi görülür ancak 

kimler arasında yapıldığı görülmez (Erkuş ve Gümüş,2019:47). 

Kripto paraların avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Kripto paralar 

spekülatif olup değeri ani düşüş ve yükselme gösterebilmektedir. Enflasyonun olmaması 

deflasyona yol açabilir. Arz sınırlı olduğu için, arz bittikten sonra mevcut paralar aşırı derecede 

değerlenebilir (Tüfek, 2017:79). 

Kripto paraların herhangi bir devlet otoritesine bağlı olmaması ve regüle edilmiş bir 

borsası olmadığı için alış ve satışlarda ani iniş ve çıkışlar olmaktadır. Teknoloji yeni olduğundan 

istenmeyen yazılım hataları yüzünden siber saldırılara maruz kalınıp ciddi ekonomik kayıplar 

yaşanabilir (Kaplanhan,2017:112-113). 

Kripto paraların herhangi bir denetim mekanizmasının olmaması ve para arzının 

sınırlandırmış olması en önemli dezavantajlarıdır. Kripto paraların ani değişimlerinin olması, 

kripto paraların bir değişim aracı olarak kullanılmasını engellemektedir. Kripto para 

transferinin izlenememesinden ötürü, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı işlemler 

yapılabilir. Kripto paralar da arz sıkıntısı olduğundan, kripto paralarla çekilen kredilerin geri 

ödenmesinde sıkıntı çıkma ihtimali vardır. Kanunsuz iş yapan insanlar mal varlıklarına el 

konulmaması için tüm mal varlığını kripto paraya çevirebilir (Erkuş ve Gümüş,2019:47). 

Kripto paralar, dünyadaki birçok ülkenin yasal mevzuatına girmemiş teknolojik 

yeniliktir. Kripto paraların, pazar payının artmasıyla birlikte ülkeler kripto paraların 

uygulanması konusunda neler yapabileceklerini araştırmaya başlamışlardır.  Araştırmanın en 

büyük sorunu kripto paraların nasıl tanımlanacağıdır. Kripto paranın bir emtia olarak mı yoksa 

para olarak mı tanımlanacağı mevcut finansal sistemlerini ve vergilendirme sistemlerini 

oldukça etkilemektedir (Yıldırım, 2015:92). 

Kripto paralar emtia olarak tanımlanırsa Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Menkul 

Kıymetler Otoritesinin yetki alanına girer. Para olarak kabul edilirse, Merkez Bankasının yetki 

alanına girer. Vergilendirme kısmında ise, emtia olarak kabul görmesi halinde Gelir Vergisi, 

Katma Değer Vergisi ve Değer Artış Kazancı Vergisine tabi olabilir. Para olarak kabul görmesi 

durumunda ise İntikal Vergisi yapılması gerekebilir (Kaplanhan, 2017:113). 
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Şekil 3.15. 13 Nisan 2018 İtibariyle İlk 10 Kripto Paraların Toplam Piyasa Değerleri 

Kaynak: Taştan, S. (2019). Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan Yeni 
Girişimlerin Ekonomik ve Teknolojik Belirleyicileri. 55. 

 

Şekil 3.15 aktif olarak piyasada işlem gören kripto para birimlerini ve toplam piyasa 

değerlerini göstermektedir. Piyasadaki ilk ve en yaygın kullanılan şifreleme para birimi 

Bitcoin'dir. Bitcoin, 13 Nisan 2018 itibariyle 133 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. 

Bitcoin kripto para birimini, bir başka kripto para birimi Ethereum izlemektedir. Bitcoin'den 

teknik bir altyapı olarak ayrılan Ethereum'un toplam piyasa değeri 49 milyar dolardır. Başka bir 

şifreleme para birimi olan Ripple ise yaklaşık 25 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. 

Ripple ayrıca, bankalar arasında bir yurtdışı döviz para transferi yapmak için bir platform 

kurarak bir konsorsiyum oluşturmuştur (Taştan, 2019: 55). 

3.3.1. Bitcoin 

Bitcoin, 31 Ekim 2008 tarihinde ilk kripto para olarak Satoshi bozic tarafından 

kriptografi elektronik posta grubunda ‘’Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’’ 

başlığıyla yayımlanan makalesiyle duyurulmuştur. Nakamoto’nun bu makalesinde, devlet 

otoritesine dayanmayan, internet üzerinden erişilebilen uçtan uca bir ağ (peer-to-peer) 

ortamında çalışan ve nakit paranın gündelik hayatta gördüğü işlevi elektronik ticarette yerine 

getirmek üzere tasarlanmış, daha önce benzeri görülmemişbir elektronik nakit para sistemi 

olarak tanıtılmaktaydı (Durdu, 2018:57). 

Madenci, blok zincir ve cüzdan olmak üzere üç ana bölümden oluşan Bitcoin, uçtan uca 

elektronik nakit para aktarımının sade bir versiyonu olup online ödemelerin bir taraftan 

diğerine finansal bir kurum aracılığı olmaksızın direkt olarak gönderilmesini sağlamaktadır.     
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17 Şubat 2018 itibariyle 16 milyon civarında dolaşımı bulunan Bitcoin’in arzı 21 milyon ile 

sınırlandırılmıştır (Metin ve Yakut, 2019:68). 

Geleceğin para birimi olarak lanse edilen Bitcoin, logaritmik bir seyir izleyen üretim 

ivmesi ile 21 milyon adete ulaştığında duracak ve yeni bir üretim yapılamayacaktır. Bu kadar 

parlak bir geleceği olduğu öngörülen Bitcoin’in 21 milyon adet gibi kısıtlı bir üst sınıra sahip 

olması çelişkili görülse de 1 Bitcoin’in 108 değerine kadar bölünebildiği ve ağ üzerinde temsil 

edilebildiği düşünüldüğünde, dolaşımdaki miktarın yeterli olacağı ve arz problemi 

yaşanmayacağı öngörülmektedir (Atik vd.,2015:250). 

Merkezi otoriteye bağlı olmayan ödeme sistemi olarak Bitcoin, dünyanın bir ucundaki 

bir insanın dünyanın diğer bir ucundaki insana dijital olarak ödeme yapabilmesini 

sağlamaktadır. Ülkelerin fiziki paraları ne olursa olsun, Bitcoin ülke sınırı tanımamakta, bütün 

ülkelerde aynı dijital para birimi olarak kabul edilmekte ve istenildiğinde herhangi bir para 

birimine dönüştürülebilmektedir (For Dummies: 11). 

Bitcoin’in ortaya çıkışı ve kısa sürede bu kadar popüler oluşunun sebeplerini 

anlayabilmek için 2008 ve öncesi ekonomi politikalarını incelemek gerekmektedir (Çelikhan, 

2019:11). 2000'li yılların başında Amerikan Merkez Bankası teknolojik şirketler balonunun 

patlamasının ardından konut ve mortgage piyasalarını güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir 

unsur olduğu düşünülen düşük faiz politikasını sürdürmüştür. Bu politika düşük faizli mortgage 

kredisi ile ilgili düzenlemeleri kolaylaştırarak, dar gelirlilere kredi sağlamak için gösterilen 

politik bir destek ile birleştiğinde, bu kez konut piyasasında aşırı genişleme yaşanmıştır. Ayrıca, 

sermaye piyasalarının uzun süredir serbest bırakılması, finansal kurumların ve diğer kilit 

oyuncuların aşırı risk almaya başladığı bir duruma yol açmıştır (Vaari, 2012:3). 

Bu gelişmeler kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketlerin finansal risk durumu iyi 

olmadığı halde iyi göstererek, bundan kar elde etmek amacı taşımasına neden olmuştur. Kredi 

derecelendirme kuruluşlarının aslında çok yüksek kalitede olmayan riski yüksek kredilerin 

görünümünü AAA olarak onaylamaları emlak balonunun büyümesine neden olmuştur (Acharya 

Richardson, 2009:196). Yapılan bu yanlış hamleler sonucunda 2007 yılının başlarında ortaya 

çıkan mortgage ve bankacılık krizi, 2008 Eylül’ünde yatırım araçlarının değerlendirildiği 

sermaye piyasalarında büyük krize neden olmuştur. Bu süreçte Lehman Brothers’ın iflası ve 

Amerikan Uluslararası Grubu’nun (American International Group) kurtarılması piyasalarda 

çöküşe neden olmuştur (Bartram ve Bodnar,2009:2). 

Değerini otoriteye olan güvenden alan nakdi paraya olan güvenin azalmasının yanında 

uluslararası para transferlerinde ödenen yüksek komisyonlar finans sistemini herhangi bir 

otoriteye bağlı olmayan daha hızlı ve maliyeti çok düşük para transferlerinin sağlanabileceği 

şekilde yeni bir arayışa sürüklemiştir. Piyasa böyle bir durumdayken, 2008 yılının Kasım ayında 

kriptografi mail grubuna Satoshi Nakamoto adıyla bir manifesto gelmiştir. Bu mailde Bitcoin ve 
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Blockchain teknolojisi anlatılmıştır. İlk başlarda olumlu dönüş almayan Nakatomo’ya, 

kriptografi mail grubunun önde gelen isimlerinden Hal Finney olumlu dönüş yapmıştır ve 

Bitcoin projesi sonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hal Finney aynı zamanda ilk 

Bitcoin transferindeki alıcı kişidir ve bu işlemde 10 Bitcoin transfer edilerek başlangıç bloğu 

olan ‘’Genesis Block’’ yaratılmıştır (Laçin, 2019:16). 

Üretimine ilk olarak 2009 yılında başlanılan Bitcoin teorik olarak herkes tarafından 

üretilebilmektedir. Üretim sürecine katılarak madenci adı verilen kişilere Bitcoin Maden 

Yazılımı tarafından sunulan ve karmaşık işlem gerektiren probleme ilk çözüm üreten kişilere 

ödül olarak belirli miktarda Bitcoin verilmektedir. Bu üretim bilgisi uçtan uca ağdaki bütün 

kullanıcılara iletilip yazılım tarafından bir önce çözülen problemden daha zor bir problem 

çözülmek üzere madencilere sunulmaktadır. Bitcoin maden yazılımı, önceden belirlenmiş 

üretim eşiklerine ulaşıldıkça verilecek ödül miktarını yarıya düşürecek şekilde 

programlanmıştır (Atik vd., 2015:249). 

Bitcoini tasarlayan kişi ya da kişiler kimliklerini gizli tutmuşlardır. Bunun sebebinin 

Bitcoin’in değerini korumak olduğu söylenmektedir. Zaten çok kırılgan yapıda olan piyasa 

dayatıcısının kim olduğu bilinseydi o kişinin her hareketine Bitcoin piyasası tepki verebilirdi. 

Bununla birlikte 2012 yılında kurulan Bitcoin Foundation, Bitcoin ağını geliştirmekle görevlidir. 

Bitcoinden önce birçok kripto para tasarlanmış ancak hayatını sürdürememiştir. Bitcoin’in bu 

anlamda daha önceki yaratılan kripto paralardan farklı olması gerekiyordu. Buda bir değerinin 

olması ile mümkün olabilirdi. Bu değer Dolar, Euro gibi para birimlerine çevrilebilmesi ile 

sağlanabilmiş olup bu şekilde 10 yıldır ayakta kalmayı başarabilmiştir. Bu şekilde değerinin 

olması ve borsalarda işlem görmeye başlaması ile yatırım aracı olarak da kullanılmaya 

başlanılmıştır (Kurt, 2017: 9-13). 

Bitcoin ile yapılan bir finansal işlem, bugün kullanılan herhangi bir geleneksel para ile 

yapılan işlemden daha hızlı ve daha ucuzdur. Geleneksel para birimleri kullanarak yapılan 

dünya çapında havale gönderiminde, ödemenin alınabilmesi için birkaç gün gerekir ve ödeme 

yapan kişi işlem ücreti öder. Bitcoin ise herhangi bir işlem ücreti veya herhangi bir diğer masraf 

olmadan dünya çapında birkaç saniyede aktarılabilir (Çelikhan, 2019:14). 

Bitcoini insanlar bir yatırım aracı olarak kullanıp ya da büyük şirketler ödeme aracı 

olarak kabul görse de asıl yaratılış amacı maliyetsiz ve aracısız kişiler arası bir değer aktarma 

sistemi kurmaktır. 8 basamağa kadar bölünebilen ve en küçük birime satoshi denilen bitcoin 

sayesinde 0,00000001 çok küçük miktarlı ödemeler dahi yapılabilir. Çevrilebilen sanal para 

olduğu için istenildiği zaman bitcoin ile dolar, euro vediğer ülke para birimleri ile takas 

edilebilir. Bitcoin göndermek içinzaman sıkıntısı yoktur. 7/24 transfer işlemleri 

gerçekleştirilebilir (Çarkacıoğlu, 2016:11-17). 
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Şekil 3.16. Haziran 2016 ve Ağustos 2018 Tarihleri Arasında Bitcoin Fiyat Endeksi 

Kaynak: Taştan, S. (2019). Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan Yeni 
Girişimlerin Ekonomik ve Teknolojik Belirleyicileri. 56. 
 

Kripto para birimi olan Bitcoin Haziran-2016 ve Ağustos-2018 Fiyat Endeksi Şekil 

3.16'ta gösterilmiştir. Aralık 2016'da 1 BTC (Bitcoin) 672 $ iken Aralık 2017'de en yüksek 

seviyesi olan 13.860 $ 'a ulaşmıştır. Merkez bankaları tarafından kontrol edilmeyen ve sadece 

elektronik ortamda işlem gören Bitcoin'in anormal yükselişi, bazı analistler tarafından yapay bir 

artış olarak yorumlanmaktadır (Taştan, 2019: 55). 

3.3.2. Altcoinler 

Bitcoin, dijital para birimleri için bir rehber olmuştur ve genel kullanım için veya çok 

çeşitli değişiklikler ve ayarlamalar yoluyla çok sayıda özel işlemlerde kullanılmak üzere birçok 

kripto para birimi yaratılmıştır. Bitcoin‘den sonra geliştirilen tüm kripto para birimleri, 

Bitcoin'e alternatif olarak ortaya çıktıkları ve Bitcoin'den ilham aldıkları için alternatif coin 

anlamına gelen “Altcoin” adı altında sınıflandırılır. Litecoin, Namecoin, Anoncoin, Darkcoin, 

Counterparty, Nextcoin, Dogecoin, Bitshares Ripple ve Ethereum gibi yüzlerce altcoin 

dolaşımdadır ve her gün yeni altcoin dolaşımına girmektedir. Bu altcoinlerin çoğu, mevcut 

kripto para birimi sistemlerinden farklı olmadığından, kripto para birimi ekosistemi tarafından 

benimsenmemekte ve altcoin mezarlığına gitmektedirler. Bu alternatif dijital para birimlerinin 

çok azı, kripto-para biriminin temel sorunlarına yeni çözümler getirirler. Dünyada, Bitcoin ve 

altcoinler gibi açık kaynaklı işlemler yapılarak anında arz ve talebe dayalı kar ve zarar sağlanır. 

Bitcoin ile altcoinler arasındaki değiş tokuşa aracılık eden borsalar mevcuttur. Altcoinlerin 
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değeri Bitcoin'e dayandığından, Bitcoinlerin piyasa değerindeki değişiklikler doğrudan 

altcoinlerin piyasa değerini etkilemektedir (Aslantaş Ateş, 2016: 360). 

Bitcoin'in açıklanmasından sonra kripto para birimleri, özellikle 2013'ten itibaren birim 

sayısı hızla artmıştır. Bu sayı gün itibariyle 1500’ün üzerine çıkmıştır. Piyasaya bu kadar çok 

kripto para biriminin girmesinin asıl nedeni şüphesiz Bitcoin'in başarısıdır. Ayrıca, Bitcoin’in 

açık kaynaklı bir yazılım olması, para birimi alanında yeni projeler yürüten geliştiricilerin bu 

kodu almalarını ve kendi projelerine uyarlamalarını sağlamıştır. Yazılım geliştiriciler, Bitcoin 

modelini takip ederek ve kendi amaçları için Bitcoin üzerinde belirli bir üstünlüğü olan 

özellikler ekleyerek kendi para birimlerini yarattılar. Bitcoin sisteminin bir farklılaşma 

pozisyonunda olan para birimleri alternatif kripto para birimi olarak adlandırılır. Ek olarak, 

tamamen yeni bir yazılım mimarisine sahip kripto para birimleri de metacoin olarak 

adlandırılır. Bununla birlikte, her iki kripto para birimi türü de altcoinler olarak bilinmektedir 

(Durdu, 2018: 82). 

3.3.2.1. Litecoin (LTC) 

Eşler arası internet para birimi olarak bilinen Litecoin, 2011'de eski bir Google çalışanı 

tarafından bulundu. Bitcoin'e göre, döviz hareketinin 2,5 dakika gibi kısa bir sürede 

onaylanması ve hızlı depolama etkinliği ön plandadır. Sistem, çalışma kanıtı olarak daha az 

bellek alanı gerektiren kod çözme algoritmasını uygulamaktadır (Ceylan, 2019: 22). 

Litecoin ayrıca ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımları değiştirilmesine, kopyalanmasına ve 

dağıtılmasına izin veren MIT / X11 lisansına da sahiptir. Bitcoin'den farklılıkları hız, koin sayısı 

ve piyasa değeridir. Hız adı verilen, farklı olan transfer hızıdır. Bloklar Bitcoin'den 4 kat daha 

hızlı olduğundan, aynı zaman diliminde daha fazla transfer gerçekleşir. Koin sayısı hem Bitcoin 

hem de Litecoin'den belli bir miktarla sınırlıdır ve bu koin para sayıları değişmez. Litecoin'de bu 

miktar 84 milyon, Bitcoin'de ise 21 milyon ile sınırlıdır (Mercan ve Sayın, 2018: 706). 

Litecoin, Bitcoin’in farklılaşmasının sonucudur. Scrypt tabanlı olduğu için normal 

bilgisayarlarda bile madencilik mümkündür. Litecoin blok zinciri, Bitcoin'den daha yüksek işlem 

hacimlerini kaldırabilir. Ağın daha sık blok oluşturması büyük bir avantajdır, bu nedenle her tür 

yüksek hacimli işlem daha hızlı onaylanmaktadır. Litecoin madencileri blok başına 25 litecoin 

ile ödüllendiriliyor. Bu ödül değişken olsa da ödülün miktarı belirli zamanlarda azaltılmaktadır 

(Ömrüuzun, 2019: 40). 

3.3.2.2. Ethereum (ETH) 

Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, 23 yaşında bir 

kod yazıcı genç olan Vitalik Buterin tarafından kuruldu. Bitcoin 2.0 veya dijital petrolda denilen 

Ether, sanal para dünyasında Bitcoin'den sonra ikinci en güçlü para birimidir. Üzerinde işlem 

görmüş dağıtık platform Ethereum adını taşımaktadır. Kuzey Amerika Bitcoin Konferansı'na ilk 
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kez kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtılan ve beklenenden daha fazla ilgi gören 

Ethereum, bir "altcoin" gibi görünsede diğer altcoinlerden çok daha fazla yeniliğe sahip 

sistemdir (Mercan ve Sayın, 2018: 704). 

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, kripto para birimlerini dünyadaki değerli 

kaynaklara benzetmiştir. Bu kapsamda, Bitcoin’i altın, Litecoin’i gümüş, Ethereum’upetrol 

olarak sınıflandırmıştır. Çoğu kripto para birimi gibi, blok zinciri altyapısını da kullanmaktadır. 

Ethereum Turning adında bir programlama dili kullanır ve işlenmesi yaklaşık 10 saniye 

sürmektedir. Merkezi olmayan bir sistemi vardır. Ethereum'un temel amacı, bir ürün veya 

hizmeti satın alırken doğrudan kullanmaktır. Madencilik normal bilgisayarlarda bile yapılabilir, 

bu da Grafik İşleme Ünitesi (GPU) ile üretildiği anlamına gelir. Ethereum'da işlem maliyeti, 

depolama gereksinimlerine, karmaşıklığa ve bant genişliği kullanımına bağlıdır. Üçüncü taraflar 

Ethereum platformunda yer alan verileri değiştiremez. İlk kurulduğunda 60 milyon ether 

serbest bırakılırken, geliştiricilere ve Ethereum Vakfı'na 12 milyon ether paylaştırıldı. Ether 

üretimi yılda 18 milyon ile sınırlıdır. Bitcoin madenciliği ödülleri her 12 saniyede bir 5 Ether 

olarak geliştirildi (Ömrüuzun, 2019: 38). 

Bitcoin fikrine dayanan Ethereum, birçok özelliğiyle de Bitcoin’den farklılık 

göstermektedir. Bitcoin'den daha gelişmiş bir sistem kullanmaktadır. Ayrıca doğrulama işlemini 

farklı bir algoritma ile kullanmaktadırlar. Ethereum algoritması Ethash olarak adlandırılmıştır. 

Blok süresinin Bitcoin'den daha hızlı olması amaçlanmaktadır. Gelişme açısından, Ethereum 

geliştiricileri desteklerken, Bitcoin'de değişim daha kısıtlıdır (Kesebir ve Günceler, 2019: 616-

617). 

3.3.2.3. Ripple (XRP) 

Ripple, 2012 yılında San Francisco'daki Ripple Labs şirketi tarafından bir ödeme 

protokolü ve bir kripto para birimi olarak piyasaya sürülmüştür. RippleNet ve XRP olarak 

hayatımıza girmiştir. "XRP jetonu" olarak adlandırılan dijital para birimi, küresel bir para 

transfer şirketi olan Ripple Labs tarafından yaratılmıştır ve bu şirket tarafından 

yönetilmektedir. RippleNet bir ödeme ağıdır. Para transferinde güvenliği ile dikkat çekmektedir. 

Ripple'ı bir para olarak düşünmek yanlış olur; Ripple'ı uluslararası ödeme ağı olarak da kabul 

etmeliyiz. Ek olarak, RippleNet, merkezi konumu nedeniyle, diğer kripto para birimlerinden 

daha fazla tercih edilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ofislerin bulunması (San Francisco, 

New York, Londra, Sidney, Hindistan, Singapur ve Lüksemburg) güvenini daha da 

arttırmaktadır. Bu nedenle, diğer paralardan bir adım öndedir. Diğer kripto para birimlerinin 

bir merkezi bulunmaması, bu para birimlerinin güvenli olmadığı fikrinin, bankalar ve döviz gibi 

bir merkeze sahip ekonomik alanlarda kullanılmasını zorlaştırdığı görülmektedir. Özel bir şirket 

tarafından işletilen Ripple, alışveriş yapmak için kullanılamaz. Bunlarla Bitcoin arasındaki en 

büyük fark, Bitcoin dünyadaki birçok cüzdan adresine dağıtılmış olsada, Ripple pazarının%60’ı 
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şirketin kendisidir; Bitcoin bir topluluğa mal olurken, Ripple'ın arkasında bir şirket vardır 

(Mercan ve Sayın, 2018: 704). 

Blok zincir ile geliştirilen bu kripto para birimi asgari ücretlerle hızlı para transferini 

hedeflemektedir. Ripple, toplam 100 milyar adet üretilmiştir ve daha fazla madenciliği 

yapılamamaktadır. Ripple, transferi yapıldığında alınan komisyon ücretine kadar piyasadan 

Ripple kaldırılmaktadır. Temel hedefi, bankacılık sektörüne girerek işlemleri kolaylaştırmaktır 

ve bunu daha hızlı ve daha düşük işlem maliyetleri ile yapmayı hedeflemiştir. Saniyede yaklaşık 

1500 işlem yapabilir. Ripple, merkezi bir ağa sahiptir ve işlem değişimi yapılamaz. Ripple ile 

yapılan işlemler yaklaşık 5-10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşirken, Bitcoin ile yapılan 

işlemler saatler sürebilir (Ömrüuzun, 2019: 38-39). 

Bir Bitcoin işleminden daha masrafsız olan Ripple'da işlem maliyeti her işlem için 

0,0011 ABD dolarıdır. Aktarılan fonlar 5 ila 10 saniye içinde karşı tarafta olabilir ve transferler, 

bankalar, gönderenler tarafından kontrol edilir. Pazar payı açısından Bitcoin 41,6 milyar 

dolarken, Ethereum 22,8 dolar ve Ripple 11,5 milyar dolar ile 3. sırada yer almaktadır (Kesebir 

ve Günceler, 2019: 617-618). Modern Ripple ağı, yalnızca dijital varlıkları veya şifreleme 

risklerini değil, aynı zamanda kıymetli metaller veya madeni paralar dahil olmak üzere her türlü 

varlığı da ağdaki kullanıcılar arasında yönlendirebilir. Ripple tarafından kullanılan veritabanına 

ledger (defteri kebir) adı verilmektedir. Bu veri yapısında, tüm hesap sahiplerinin bakiye ve 

kredi limitleri vardır. Bitcoin gibi tüm hareketler de düzenlenmektedir (Durdu, 2018: 85). 

3.3.3. Blockchain Sistemi 

Blockchain'in Türkçe karşılığı Block-Zinciri olmasına rağmen, ilgili teknolojinin içeriği 

ve özellikleri göz önüne alındığında, teknik olarak Blockchain'e uyan terimin kayıt zinciri 

olduğunu düşünen araştırmacılar da vardır. Blockchain, dağıtık defter teknolojisi olarak bilinen 

yapısıyla son yıllarda çok fazla dikkat çeken bir teknoloji haline gelmiştir. Terim ilk olarak Ekim 

2008'de Satoshi Nakamoto takma adı altında kişi veya kişiler tarafından yayınlanan "Bitcoin: 

Eşler Arası Elektronik Ödeme Sistemi" makalesiyle yazılmıştır. Bitcoin makalesinde; Bitcoin, 

dünyada yeni uluslararası para birimini, Blockchain ise dijital olarak imzalanmış bir blok zinciri 

olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak, Satoshi Nakamoto'nun makalesi doğrudan Blockchain 

terimini ifade etmiyor, ancak teknolojiyi “art arda blokların eklenmesiyle oluşturulan zincir 

yapısı” tanımını kullanarak açıklıyor. Blockchain'e olan ilgi ilk olarak Bitcoin'in artan 

popülaritesi ile körüklendi. Ancak, zamanla, Bitcoin ve diğer kripto para birimi modellerinin 

ötesinde Blockchain teknolojisi bağımsız olarak öne çıkmıştır (Erözel Durbilmez, 2018: 26). 

Blokzincir, matematiğin gücü ve kriptoloji mekanizmasının oluşturduğu bir güven 

sistemidir (Cundoglu, 2018). En basit haliyle, Blokzincir bir bilgisayar ağıdır. Bilgisayar sahipleri 

bu ağın yapı taşlarıdır (Fersht, Zhang ve Spink, 2019). İnternetsosyal, finansal, bilimsel, yasal 

her alanda büyük gelişmelere ve değişikliklere neden olduğu gibi, blokzincir için de benzer 
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iddialarda bulunulmaktadır. Bugünün gençleri posta hizmetinin ne olduğunu bilmiyorlar ve 

böyle bir şeyin neden kullanıldığını anlamıyorlarsa, gelecek nesil, işlemlerin gerçekleşmesi için 

neden banka ve noter gibi kurumları koyduğumuzu anlamayacak ve aracı kurumlara nasıl 

güvenilebileceğini sorgulayacaklardır (Güven ve Şahinöz, 2018, 11). 

Blockchain teknolojisi, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri tarafından 

kullanılan teknoloji olarak bilinmesine rağmen, bu teknoloji sağladığı olanaklar ve 

çeşitlendirilmiş uygulamaları ile daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Temel olarak, blok 

zincir, değer içeren bir dijital ortamda verilerin açık ve güvenli bir şekilde depolanmasını ve 

yönetilmesini sağlayan bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Blockchain teknolojisi eşler arası 

ağlara (P2P), dağıtılmış veri tabanlarına ve kriptolojiye dayanmaktadır. Blockchain 

teknolojisinin getirdiği en önemli yenilik dağıtık ve ortak defter olmakla beraber bunun 

ötesinde esnek ve yeni bir teknolojidir. Bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri, aracı 

kurumları ortadan kaldırarak bilgi alışverişi için yüksek güvenlik sağlamasıdır. Merkezi 

olmayan dağıtılmış blockchain yapısı üçüncü şahıslara ihtiyaç duymadan sahteciliği ve hırsızlığı 

önleyerek bu teknolojiyi özellikle güvenliğin önemli olduğu sektörler için önemli kılar. Bu 

avantajlarla, farklı alanlarda kullanılabilir. Bu anlamda, para transferleri, dijital kimlik işleri, 

akıllı taahhüt, doğrulama, şifreleme, oylama, tedarik zinciri, ithalat, ihracat, sigorta, telif hakkı, 

askeri emir ve komuta gibi farklı işler için kullanılabilir (Nasuhoğlu, 2019: 11).  

Blokzincir teknolojisi, internetin icadı kadar büyük bir devrim olarak görülmesinin 

nedeni olarak, dijital para birimleriyle ismini duyursa da sağladığı olanaklarla birçok geleneksel 

programı kökten değiştirme potansiyeli taşımasıdır. Blockzincir, verileri silmek, değiştirmek ve 

kaybetmenin mümkün olmadığı dağıtılmış bir veri depolama yöntemidir. Başka bir deyişle, 

ademi merkeziyetçi doğrulama sistemi ve kayıtların güvenli bir şekilde depolanması anlamına 

gelen Blockzincir teknolojisi, herhangi bir aracı kurum ya da otoriteye ihtiyaç duymadan 

taraflar arasında işlemlerin güvenle yapılmasını sağlamaktadır (Gerdan, 2019: 2). 

Blockchain, ağa katılan tüm bilgisayarların bir kopyasına sahip olması için işlemlerin 

kaydedildiği dağıtılmış bir veri tabanı türü olarak tanımlanabilir. Blok zincirinde, veriler blok 

denilen sabit yapılarda tutulur. Her işlem, zincir sonunda kalıcı olacak yeni bir blok olarak 

eklenmeden önce bir uzlaşma mekanizması aracılığıyla ağdaki düğümler tarafından şifrelenmeli 

ve onaylanmalıdır. Bu süreçte operasyonları onaylamak için merkezi bir mekanizmaya ihtiyaç 

yoktur (Çakmak, 2019: 11). Blockchain teknolojisinin iş akışı Şekil 3.17'de görülebilir. 
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Şekil 3.17. Blockchain Teknolojisinin İş Akışı 

Kaynak: Çakmak, D.B. (2019). Blokzincir Tabanlı Elektronik Seçim Sistemi Modellemesi. 11. 
 

Değerli varlıkların, taşıtların ve taşınmaz malların kaydedilmesinden, doğum, ölüm, 

evlilik, diploma, işleme, depolama ve finansal belgelerin yönetimi gibi belgelerin tutulmasına, 

tüm yerel ve genel seçimlerin gerçekleştirilmesine kadar pek çok farklı alanda uygulanabilen 

değerli bir teknolojidir. Global açık hesap kitabı olarak adlandırabileceğimiz Blokzincir 

teknolojisi, dijital kimlik üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sağlamaktadır (Dilek, 2018: 

11). Zincirde kayıtlı tüm bloklar arasında geriye doğru erişimin olması şeffaflığı sağlamaktadır. 

Mevcut kayıtların değiştirilmesini önleyen sistemi ile bir idare ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 



Uğur Yıldırım, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

65 
 

Birçok evrak, aracı ve yönetim mekanizmasının ortadan kalkması gerçeği maliyetleri önemli 

ölçüde azaltmaktadır (Beck, Stenum Czepluch, Lollike ve Malone, 2016). 

3.4. Ödeme Sistemleri 

Ödeme sistemi, birçok yolla tanımlanabilen, kullanılan araçlar ve teknik altyapı 

üzerindeki anlaşma da dâhil olmak üzere, sistemin katılımcıları arasında fon transferini 

sağlayacak bir dizi kuraldır. Ödeme sistemleri teknik altyapı üzerinde anlaşmayı içerir ve aynı 

zamanda bu altyapıyı tanımlayan bir terim olarak kullanılır (Pringle & Robinson, 2002: 4). 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, web sitesinde ödeme sistemlerini şu şekilde 

tanımlamaktadır: ödeme sistemleri, ekonomik birimler, kurumsal ve organizasyonel çerçeve, 

çalışma süreçleri ve iletişim ağı arasındaki mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmanın araçlarını 

kapsamaktadır. TCMB ödeme sistemi ile; fonların veya menkul kıymetlerin transfer emirlerinin 

takastan üç veya daha fazla katılımcı arasında veya ortak kuralların yapısının gerçekleşmesini 

sağlamak ve mutabakat süreci için gerekli altyapının sağlanması amacıyla yapılan emir transferi 

olarak tanımlanmaktadır (TCMB, 2014: 2). 

Ödeme sistemleri arasında ekonomik birimler, kurumsal ve kurumsal çerçeve, çalışma 

süreçleri ve tüm iletişim ağı arasında mal ve hizmet alışverişini kolaylaştıran araçlar bulunur. 

Zaman içinde, finansal sistemlerdeki finansal riskler, güvenilirlik ve hıza yönelik reformların 

ardından ödeme sistemlerinde büyük değişiklikler olmuştur (TCMB, 2013). 

Ödeme sistemleri birkaç açıdan sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar, ödemenin toptan 

veya perakende olup olmadığı, brüt veya net olup olmadığı gibi özelliklere göre yapılabilir. Bu 

açıdan bakıldığında ödeme sistemleri, mutabakat tipine göre ödeme sistemleri ve ödeme tipin 

göre ödeme sistemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Çay, 2015: 15). 

Bulunduğumuz dönemde, bankalar arasındaki işlem sayısında büyük artışlar 

gözlenmektedir ve bu durum merkez bankalarını işlem güvenliği ve hızı için yeni arayışlara 

yönlendirmektedir. Önceden Zaman Ayarlı Net mutabakat daha popüler olmakla birlikte, 

değişen güvenlik ve hız gereklilikleri, Gerçek Zamanlı Brüt mutabakatın genel olarak kabul 

edilmesinde etkili olmuş ve merkez bankaları tarafından daha fazla kabul görmüştür. Gerçek 

zamanlı ifade, işlemin tüm adımlarının ardışık olarak ve işlem zamanında gerçekleştiğini 

belirtirken, brüt mutabakat, bir işlemin gerçekleşmesinin yalnızca bu işlem için gereken tutarı 

iki hesap arasında değiştirdiğini gösterir. Örneğin, bir banka hesabında bir elektrik faturası 

ödenmesi istendiğinde, elektrik sağlayıcı şirketin hesabı ve kullanıcının hesabı aynı bankadaysa, 

işlem bankalararası ortamı gerçekleşmeden kolayca aynı bankada gerçekleşir. İşlem temel 

olarak elektronik paranın kullanıcının hesabından elektrik sağlayıcı şirketin hesabına 

aktarılmasıdır. Bununla birlikte, kullanıcının hesabı elektrik sağlayıcı şirketin hesabının 

bulunduğu bankadan farklı bir bankadaysa, ödeme için bankalar arasında para transferi 

yapılması gerekecektir. Böyle bir durumda, gönderen banka, çoğu durumda ilgili ülkenin 
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Merkez Bankası olan bankalar arasındaki aktarıma aracılık eden kuruma aktarım için bir talep 

mesajı gönderir. Bununla birlikte, bu mesajın işlenmesi için, bu bankanın merkez bankası ile bir 

hesaba sahip olması ve devir işleminin bu hesap üzerinden gerçekleşmesi gerekir. Bu işlemde 

yapılacak ilk işlem, havale yapacak bankanın hesabından alıcı bankanın merkez bankası 

hesaplarına para transferidir. Bundan sonra, alıcı banka tarafından hesaplara aktarılan para, 

elektrik sağlayıcı şirketin hesaplarına aktarılır ve böylece para transferi tamamlanır (Dent ve 

Dison, 2012: 235-236). Buna göre, her ödeme, ödeme sırasındaki uzlaşmaya tabidir. Ödemeye 

dayalı tutar bankalar arasında el değiştirmekte ve bu değişim merkez bankası tarafından 

tutulan bankaların hesaplarında gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda, günlük işlemlerde merkez 

bankasının ilgili bankalara işletmeci olarak kredi verdiği hesaplarda işlem yapabilmesi mümkün 

olabilir. Bu gibi durumlarda, merkez bankasının başvurduğu ve çeşitli nedenlerden dolayı 

kredili mevduat hesabına faiz uygulamadığı durumlar olabilir (Folkerts-Landau, Garber ve 

Schoenmaker, 1996: 4). 

Gerçek zamanlıda olduğu gibi zaman ayarlı brüt mutabakat tipinde de finansal kurumlar 

her bir ödemeyi diğer finansal kuruma netleştirme yapmadan öderler. Ancak ödemeler, gerçek 

zamanlı değil belirlenmiş zamanlarda yapılır ve uzlaşma genellikle günde bir kez yapılır. Bu 

nedenle, ödeme talebinde bulunan finansal kurumun hesabında yeterli bakiye olması 

gerekmektedir. Bu bakiye, finansal kurumların hesapları arasında yeniden konumlandırıldıktan 

sonra, son kullanıcı hesabına aktarılır. Muhabir bankalar bu yöntemle ağırlıklı olarak 

uluslararası ödeme sistemlerinde çalışmaktadır (Leinonen, 1998: 9, 13-14). 

Zaman ayarlı net mutabakat türünde, işlemin gerçekleştirilme süresi önceden belirlenen 

aralıklara bölünmüştür. Bu zamanlar gün içinde belirlenebilir veya günün sonunda 

düzenlenebilir. Belirlenen aralığın sonunda, finansal kuruma gelen transferlerden, finansal 

kurumdan çıkan transferler kalan kısım net pozisyon olarak hesaplanır. Bu net pozisyon 

duruma bağlı olarak finansal kuruluşlar arasında karşılıklı teminatlar veya yasal teminatlar ile 

çözülebilir. Gönderen hesap, transferin başlamasından sonra borçlandırıldıktan sonra, anlaşma 

iki kısımda ele alınır. Bunlardan biri finansal kuruluşlar arasındaki nihai anlaşmadır, diğeri ise 

alacaklının hesabına ilgili tutar olarak yatırılır. Bununla birlikte, uzlaşma aşamasında 

karşılaşılabilecek sistemik risklerden korunmak için, finansal kurum müşteriye ödemeyi diğer 

finansal kurum ile yapılan sözleşmenin tamamlanmasına kadar geciktirebilir (Leinonen ve 

Soramaki, 1999: 10). Bu şekilde, finansal kurumun müşteri hesabına kredisi ile paranın 

alınacağı kurumdan para alınmadan mutabakattan doğan risk önlenir (Leinonen, 1998: 13). 

Türkiye’de kullanılan bu uzlaştırma yönteminde, likidite ihtiyacı gerçek zamanlı brüt 

mutabakata kıyasla düşüktür. Bu nedenle likidite tasarrufu hakkında konuşulabilir. Ancak, 

sistemi kullanan tüm finansal kurumları etkileyen bir gün sonu likidite problemi olasılığı olduğu 

unutulmamalıdır. (TCMB, 2014: 3). 
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Sürekli güvenli net mutabakat sisteminde, mutabakat süresi değiştirilse bile son 

kullanıcı hesapları anında güncellenir. Uzlaşma genellikle günün sonunda yapılır. Finansal 

kurumlar, gün içerisinde sistemik bir riski önlemek için günlük para hareketleri için yeterli 

garantiyle sisteme dahil edilir. Tamamen güvence altına alınmış olan bu ödeme yönteminde, 

garanti limitini aşan ödemeler sırada bekletilir. Ödemeler, sınırın boşaltılmasından sonraki gün 

boyunca veya ek teminatlar alarak yapılır (Leinonen, 1998: 14). Bu uzlaşma, günün sonunda bir 

kez veya gün boyunca birkaç kez yapılabilir. Merkez bankası tarafından finansal kuruluşlara 

kredi açmada uygulanacak gerçek zamanlı brüt mutabakat yöntemi ve bu mutabakat yöntemi 

analitik olarak bakıldığında aynı sistemi ifade eder (Leinonen ve Soramaki, 1999: 10). 

Hibrit mutabakat sistemleri, geleneksel uzlaşma sistemlerinin farklı özelliklerinin 

kombinasyonuna dayanır. Kullanılacak özellikler, yaratılması amaçlanan sistemin beklentilerine 

göre belirlenir. Örneğin, net ve brüt işlem tutarları, kuyrukta bekleyen transfer işlemlerinden 

kaynaklanan limit aşımlarını veya gerçek zamanlı fonlama ihtiyaçlarını çözmek için birlikte 

kullanılabilir. Bu şekilde, sürekli net mutabakat yönteminde oluşabilecek beklentiler ortadan 

kalkarken, teminat riskleri de ortadan kalkar (Leinonen, 1998: 14). Bu şekilde likidite fonu 

maliyetlerini azaltmak ve mevcut fonları etkin bir şekilde optimum düzeyde kullanmak 

mümkün olmaktadır (Leinonen ve Soramaki, 1999: 11). 

Bir finansal kurumun müşterisi büyük miktarda işlem yapmak isterse, bu işlem normal 

ödeme ağı yerine, varsa toptan ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu tür sistemler 

genellikle küçük tutarlı işlemlerde kullanılan yöntemlerde olduğu gibi fikir birliğine tabi 

olmakla birlikte, küçük tutarlı işlemlerde bir takılma veya sorunun bu yüksek tutarlı işlemle 

etkileşime girmemesini sağlamak için tasarlanmıştır (Selgin, 2004: 334). 

Perakende ödeme sistemleri, düşük tutarlı para transferi işlemlerinde kullanılan 

sistemlerdir. Anlaşmanın türüne göre farklı altyapıları kullanıyor olsa da temel amaç büyük 

tutarlı transferleri etkilemeden işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. TCMB, 2012 yılının 

son döneminde Perakende Ödeme Sistemi'ni (POS) devreye alarak, tüm elektronik ödemelerin 

%98'ini oluşturan düşük tutarlı ödemelerin bu sistem üzerinden yapılmasını sağlamıştır (Çay, 

2015: 20). 

3.4.1. Ödeme Türleri 

Kökeni insanlık tarihi kadar eski olan alışveriş de karşılığında bir ödeme getiriyor. Bu 

ödeme, tarihsel süreçte çeşitli yollarla yapılmıştır ve bunun son versiyonu elektronik ödeme 

sistemleridir. Elektronik ödeme adı verilen bu sistem tamamen kaydedilmiş bir değerin iki taraf 

arasında el değiştirmesi gerçeğine dayanıyor. Ödeme sistemleri tarihsel süreçte çeşitlilik 

gösterse de elektronik ödeme sistemlerinden farklı olarak nakit olarak gerçekleştirilirler. Başka 

bir deyişle, ödemeye dayalı bir madde doğrudan finansal olarak değişmektedir. Değişim ile 

başlayan ödeme sistemleri, geçen süre zarfında topluluklara, içinde bulundukları coğrafyaya 
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göre değişiklik göstererek deniz kabuğu, balina dişi, boncuk, çeşitli taşlar ve sonrasında metalik 

ancak bir otorite tarafından basılmamış çeşitli şekillerdeki ilkel paralar ve son olarak da 

günümüze kadar gelmiş olan ve bir merkezi otorite tarafından basılmış paranın kullanıldığı 

ödeme sistemlerine dönüşmüştür (Çay, 2015: 5). 

Tarihteki ilk ödeme sistemi takas sistemidir. Ticaretin tarihi, insanlığın yazılı tarihinden 

çok daha eskilere dayanmaktadır. Değişimin, hayvanlar ve bitkiler dünyası için bile, karşılıklı 

faydaya dayanan simbiyotik bir değişim yöntemi olduğu göz önüne alındığında, takasın insanın 

yaratıldığı günden beri var olması şaşırtıcı değildir. (Davies, 2002: 9). Ancak takasın ekonomik 

açıdan zorlayıcı tarafları da vardır. Özellikle, alıcı ile satıcı arasında değiş tokuş yapılabilecek 

malları üst üste getirme ihtiyacı en büyük kısıtlamalar arasındadır. Ayrıca, işlem maliyetleri, 

karşılıklı olarak değiştirilen malların çakıştığı bir ticaret ortağı bulmak için harcanan zaman ve 

çaba oldukça yüksektir (Baddeley, 2004: 240). 

Paranın ortaya çıkışıyla ilgili klasik bakış açısı, takas prosedürünün zorluklarından yola 

çıkmaktadır. Klasik görüş, paranın takasta ortaya çıkan güçlüklerin üstesinden gelmenin bir 

yöntemi olarak ortaya çıktığını belirtir. (Samuelson, 1976: 274-276). Bu görüşe göre para, 

takasta kullanılan malların değerlerinin belirlenmesinde sabit bir değerleme mekanizması 

olarak ortaya çıkmış ve bu da ekonominin tekerlekleri üzerinde hızlanan bir etki yaratmıştır. Bu 

şekilde, piyasa hızlı bir şekilde işlem maliyetlerini düşürmüşü ve ideal ekonomik pozisyona 

getirmiştir (Goodhart, 1998: 407). 

Bu görüş, 17. yy. da paralarını yanlarında taşımak istemeyen tüccarlar ve gezginler 

tarafından kullanılan bir tür kâğıt para olan fiyat parasının doğuşuyla da ilgilidir. Burada, altın 

ve gümüş paranın ağırlığı, el değiştirmedeki zorluklar ve riskler, zamanın kuyumcuları 

tarafından fiyat parası, bir çeşit bono-çek yaratma için zemin hazırladı. Buna göre, kuyumcu 

kendisine verilen altın-gümüş miktarına göre bir tapu hazırladı ve tapu kendisine iade 

edildiğinde, altın-gümüş miktarını ödedi. Bununla birlikte, zamanla fiyat paranın uzun süre 

kullanılmaya devam ettiği ve ellerini çok değiştirmesine rağmen, altına dönüşümü için geri 

getirilmediği anlaşıldı. Bu aynı zamanda modern para ve rezerv bankacılığının başlangıcı olarak 

kabul edilmektedir (Randall, 2012: 4). 

Bu açıdan bakıldığında, bugün bütün paranın aslında fiyat karşılığı olduğu düşünülebilir. 

Bununla birlikte, buradaki ana farklılıklardan biri, para biriminde artık altın / gümüş standardı 

olmamasıdır. Altın standardı uygulayan ilk ülke 1821'de İngiltere idi ve ardından bu gelişmeyi 

Almanya, İsveç ve Fransa gibi ülkeler takip etti. Altın standardının temel yaklaşımı, basılan her 

para için rezerv olarak belirli bir miktar altın ve bunun üzerine kâğıt para için yazılmış tutar 

tutmaktır. Örneğin, 1879-1914 yılları arasında klasik altın standart dönem, 1 ABD Doları, 

yaklaşık 1,36 gram altın karşılık gelmekteydi (White, 2008: 2). 
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Ödeme araçlarının en makul ve en kullanışlı şekli olan para, mantığın ekonomide en 

anlamlı olduğunu ortaya koyan çözümdür. İnsanların gelirlerini satın alma ve satma, koruma ve 

tedarik konusunda sıkıntılı olabilecek elma, muz, deniz kabuğu gibi eşyalardan ziyade para gibi 

bir araçla çok daha pratiktir. Ticaret ile uğraşan bir kişiye sattığı ürünler karşılığı herkesin 

getirip elma vermesi ya da hayvancılıkla uğraşan kişiden hayvan almak karşılığı domates, 

patates vb. ürünler ile ödeme yapmak istemesi durumunda bu ürünlerin korunması ile ilgili bir 

sıkıntının yaşanacak olması sürpriz değildir. Hiç şüphe yok ki bu sorunların çözümü olarak 

paranın varlığının çok mantıklı olduğu görülüyor. Bununla birlikte, para varlığının mantıksal ve 

kronolojik aşamalarının tamamen paralel bir şekilde ilerlemediğini not etmemiz gerekir. 

Özellikle, ilk para biçiminin ilkel toplumlarda ortaya çıktığı, oysa halen kullanılmakta olan basılı 

metalik paranın gelişmiş versiyonunun gelişmiş toplumlarda görülen bir fenomen olduğu 

belirtilmelidir (Davies, 2002: 2,14). 

Parasal metalik form tarihsel olarak değerli metaller kullanılarak yapılmıştır. Paranın bir 

yüzünde para basan otoriteyi temsil eden kişinin amblemi veya figürü bulunurken, diğer 

yüzünde değeri vardır. Ancak, bu değer hesapta para basmaya harcanan tutarları içerebilir. 

Altın ve gümüş gibi değerli metaller kullanıldığında, paranın değeri aynı zamanda madenin 

saflık derecesi ile de ilgilidir. Zaman zaman devlet hazinesinin zayıflaması saflığın azalmasına 

neden oldu ve bu da doğrudan paranın değerini değiştirdi. Bu gibi durumlarda, para, üzerine 

yazılan değer yerine, saflığına göre hesaplanan yeni değerden işlem görmüştür. Tabii ki, bu 

sadece para değil Kurumun da kaybına neden olmuştur (Chown, 1994: 9-10). 

Her ne kadar kâğıt para geçmişi madeni para kadar eskisi olmasa da ilk örneği M.Ö. 

118'e kadar uzanmaktadır. Çin'de kısa süre dolaşımda kalan bu para, beyaz geyik derisinde 

renkli kenarları olan bir banknot şeklinde tasarlanmıştır. İkinci örnek, 900 yıl sonra Çin'de 

İmparator Hien Tsung döneminde (806-821) ortaya çıkmıştır. Çıktının nedeni, madeni paraların 

bakırla basılması ve bakırın tedarikinde zorluklar yaşanmasıdır. Bunu M.S. 910 ve 960 

yıllarından örnekler takip eder. 1020 itibariyle, piyasada bulunan toplam kâğıt paranın değeri 

2.800.000 ons (79.400 KG) gümüşdü. Bununla birlikte, bu dönemde kâğıt paranın yönetimi 

kolay olmadığında, enflasyon önemli ölçüde artmış ve hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

Almanya ve Rusya'da görülen seviyelere ulaşmıştır (Davies, 2002: 181). 

İsveçli bir banka olan Stockholms Banco, Avrupa'da ilk para basımını yapmıştır. İsveç-

Polonya savaşını finanse etmek için 1656'da kurulan banka, ilk banknot baskısını 1661'de 

gerçekleştirmiştir. Dönemin İsveç Kralı Karl X Gustav tarafından yetkilendirilen Johan 

Palmstruch tarafından kurulan banka, devlet kontrolünde görev yapmıştır. Ayrıca, bu banka 

1664'te iflas ilan eden ilk İsveç Bankası idi ve 1668'de, Real Estate Emlaklar Bankası adı altında 

tekrar kurulmuştur. Daha sonra İsveç Merkez Bankası olmuş ve para politikasından sorumlu 

hale gelmiştir (riksbank.se, Erişim tarihi: 10.11.2019). 
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Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk kâğıt para, 1840 yılında Sultan Abdülmecit döneminde 

basılmıştır. Elde üretilen bu kâğıt paralar, 1842'den beri matbaada basılmaya başlamıştır. 

1863'ten başlayarak, kâğıt para basma yetkisi, 30 yıl boyunca ortak bir İngiliz ve Fransız 

bankası olan Osmanlı Bankası'na bırakılmıştır. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 

Bankası'nın nakit ihtiyacını karşılamak için banknot vermeyi reddetmesinin ardından, Evrak-ı 

Nakdiye adıyla yeni bir banknot çıkarılmış ve bu banknotlar kuruluştan sonra 1927'ye kadar 

tedavülde kalmıştır. 1931'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurulmuş ve banknot 

çıkarma yetkisini tekelleştirmiştir. Bununla birlikte, 1958 yılına kadar, dolaşımdaki banknotlar 

ABD, İngiltere ve Almanya'da basılmıştır ve 1958'den sonra, banknot basım matbaasının 

TCMB'de faaliyete geçmesiyle Türkiye'de basılmaya başlanmıştır (sanalmuze.tcmb.gov.tr, 

Erişim tarihi: 10.11.2019). 

Çek bir ödeme şeklidir ve kökleri 13. yy.’a kadar uzanmaktadır. Venedik'te yasal bir 

geçmişe sahip olan bu ödeme şekli, tüccarların yanlarında altın-gümüş madeni para taşımak 

zorunda kalmadan mal ticareti yapmasını sağlamıştır. Sonra Fransa'ya ve daha sonra 

İngiltere'ye geçmiş ve bugün çok yaygın bir kullanım alanına ulaşmıştır. İlk başta, boş bir kâğıt 

parçası üzerinde el yazısı çekler kullanılmış ve zamanla, basılı çekler oluşturulmuş ve zaman 

içinde güvenlik özellikleri eklenerek bugünkü halini almıştır (Çay, 2015: 13). 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk çek kullanımı, Sultan Abdülhamit döneminde Maliye 

Bakanı olan ve aynı zamanda 19. yy. boyunca Sultan'ın kişisel servetini yöneten Kazazyan Agop 

Paşa tarafından yapılmıştır. Bu şekilde, Sultan'ın gelirleri büyük ölçüde artmıştır (Bayraktar, 

2010: 69). Çek kullanımına ilişkin kanun 1914 yılında “Çekler Hakkında Kanunu Muvakkat” adı 

altında yayınlanmıştır (Bülbül, 2013: 4). 

Türkiye'de çeklerin kullanımı, benzersiz bir kullanım şekli olan ileri tarihli çeklerin 

kullanımını ortaya koymaktadır. Bu kullanım şekli, bazı kişilerin yanlış bilgilendirme ve bazı 

etik düşüncelerinden kaynaklanmaktadır ve çekin, üzerinde yazılı tarihte bankaya götürülmesi 

gerektiğinin anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, 2009 yılında yapılan 5941 sayılı Çek 

Kanunu ile bu durum kanunda telafi edilmiştir ve güne kadar bankaya yapılan çeklerin 

karşılıksız çek olarak değerlendirilemeyeceği şekilde uygulanmıştır (Gençtürk, 2011: 120). 

Bugün çekin elektronik versiyonu da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun ilk örneği, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan e-çek’tir. E-çek, normal bir çekin aksine, normal bir 

kâğıt çek gibi, basılan bir belgeye gerek kalmadan elektronik olarak imzalanan bir tür dijital 

belgedir. Aynı kâğıt çekler gibi, çeki yazan kişinin bankasına çekin yazıldığı hesap için ödeme 

emri niteliği taşımaktadır (Karabıyık, 2008: 81). 

3.4.2. Elektronik Ödeme Sistemleri 

Ödeme, eski dönemden bu yana karşılıklı değişimi tamamlamak için bir mecburiyet olsa 

da bugüne kadar ulaşılmış teknolojik düzeyde biçim değiştirmiş ve gerçek ortamda bir işlemden 
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ziyade elektronik ortamda veri seviyesinde bir farklılık olmuştur. Başka bir deyişle, satın alınan 

bir ürünün ödemesi bir kâğıt para veya bozuk para ile değil, kredi/banka kartı vb. ile yapılan 

fonların transferine dönüşmüştür (Çay, 2015: 22). 

Bugün, elektronik ödeme sistemlerinin gelişmesiyle, bireyler ve kurumlar kendilerine 

elektronik ödeme araçları veya çevrimiçi sistemler aracılığıyla bankalara verilen talimatlar 

aracılığıyla fon, menkul kıymet vb. kolayca değer satın alabilir ve aktarabilir. Elektronik ödeme 

sistemleri, elektronik fon transferi (EFT), kredi kartları, akıllı kartlar, mal ve hizmetler gibi borç 

kartları otomatik olarak internet teknolojilerinin temelini öder veya kaydeder (Duramaz ve 

Dündar, 2014: 25). 

Elektronik ödeme sistemlerinin tarihsel süreci, 1850'de American Express Buffalo'nun 

açık talimat olarak sunulmasıyla başlamıştır. 1894 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, 

Hotel Credit Letter Company, dönemin seçkin iş adamları için, yalnızca belirli otellerde geçerli 

olan dünyanın ilk "ödeme kartını" tanıtmıştır. Bu, insanların nakit ödemeler dışında başka bir 

alternatif ödeme sistemi ile ilk tanıştığı bir zamandır. 1914 yılında, Texaco ilk petrol şirketi 

kredi kartını çıkarmış ve Western Union Bank, dünyanın ilk “kredi kartı” nı müşterilerine ‘’şimdi 

al sonra öde’’ sloganıyla tanıtmıştır. 1958'de ise VİSA’nın atası Bank Americard, ilk yaygın kabul 

gören kredi kartını çıkarmıştır (Zengin ve Güngördü, 2013: 132). 

3.4.2.1. Kartlı Ödeme Sistemleri 

Ödeme sistemleri, geçen yüzyıl boyunca, müşterilerin satın aldıkları ürünler için 

kullanabilecekleri ödeme biçimleriyle oldukça farklılaşmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın başında, kâğıt, 

madeni para veya değerli metaller kullanılarak nakit olarak birçok ödeme yapılmıştır. Öncelikle 

sisteme kontrollerin eklenmesiyle alışkanlıklar değişmiş ve daha sonra kişiye özel hazırlanan 

ödeme kartları ile yeni bir form kazanmışlardır. Bununla birlikte, seyahat ve eğlence konseptine 

sahip kapalı devre kartları 1950'lerde görünmesine rağmen, 1966'ya kadar tamamen açık devre 

kredi kartları kullanılmamıştır (Sienkiewicz, 2001: 2). 

1950'de seyahat ve eğlence konseptiyle çıkan ilk kart, Diner's Club adlı bir ödeme 

kartıydı. Aynı yıllarda çıkmış başka kartlar olsa da bu kartlar başarılı olamamıştır (Levine, 2008: 

184-185). Diner’s Club’ın bu başarısı, uzun yıllar boyunca seyahat çekleri alanında çalışan 

American Express'in dikkatini çekti ve 1958'de tanıttığı Green Card ile yarışa katılımını 

sağlamıştır. Ayrıca 1958'de, Bank of America, Bank Americard markası altında bir kart çıkarmış 

ve 1966'dan bu yana, diğerlerinden farklı olarak, imtiyaz hakkı kiralayarak, diğer kartlar bu kart 

programında ortak olmuştur. Aynı dönemde, diğer bankalar Bankalararası Kart Birliği'ni 

kurmuş ve bugün bildiğimiz kart programlarına MasterCard markasıyla başlamıştır. Bu yeni 

kart programları, öncekilerden farklı olarak, kapalı devre olarak planlanmamıştır ve çok daha 

geniş bir kullanım alanı kazanmıştır (Sienkiewicz, 2001: 4). 
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Kartlı ödeme sistemlerinin Türkiye'ye gelişi ve Diners Club ve American Express 

kartlarının tanıtımı 1968 yılında gerçekleşmiştir. Mastercard'ı takiben Türkiye'deki Visa 

kartlarının 1983'te tanıtılması, kredi kartlarının çok daha geniş bir kitle tarafından 

kullanılmasını sağlamıştır. Türkiye'de bu sürecin gelişimi 1990 yılında Bankalararası Kart 

Merkezi'nin (BKM) ve 1991'de ilk POS terminalinin kurulmasıyla devam etmiştir. Bu süreç, 

2005 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk "ön ödemeli akıllı kartların" tanıtılması ve 2006 

yılında Avrupa'da ilk kez Türkiye'de "temassız kredi kartlarının" tanıtılmasıyla hız kazanmıştır 

(Zengin ve Güngördü, 2013: 133). 

Kredi kartları, belirli sınırlar dahilinde nakit paraya ihtiyaç duymadan malların ve 

hizmetlerin satın alınmasına ve nakit para çekilmesine olanak tanıyan ödeme araçlarıdır. Kredi 

kartı kullanıcısına para taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır ve üye işyerlerinde cirolarını 

artırma imkânı sağlama gibi özellikleri nedeniyle kullanımı gün geçtikçe artmıştır. Böylece kredi 

kartları, alıcılar ile mal ve hizmet satıcıları arasındaki ilişkilerde güvenilir, hızlı ve etkili bir 

ödeme yöntemine duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır (Kirdaban, 2005: 12). 

Yapılan harcamalarda paranın, kişinin mevduat hesaplarından değil, banka veya kart 

sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanan bir kredi hesabından ödenmesi gerekmektedir. Bu tür 

kartlar, kullanıcının kart sağlayıcı tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapmasını 

sağlamkatadır. Belirli bir süre sonra, kullanıcının toplam giderlerini ödemesi veya ödemesi 

beklenir. İlk periyotta karttaki numara, özel bir cihazdan (kart numarasını mekanik olarak bir 

kâğıda mekanik olarak aktarmak için kullanılan bir kart okuyucu tipi) okuma ve işlem miktarını 

müşterinin imzasıyla alma zorunluluğu olsa da bugün tüm adımlarda işlemlerin bir kısmı kart 

şifresinin elektronik doğrulamasının temeli haline gelmiştir (Çay, 2015: 23). 

ABD'deki kredi kartlarının serüveninin tüketim alışkanlıkları ile ilgili olduğu 

söylenebilir. Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra, “ekonomik vatandaşlığı genişletmek” 

kavramı ile ekonomik büyümenin sağlanması ve satın alma gücünü aşan alışveriş patlamasının 

savaş sonrası kişisel kredi kartlarının gelişiminde aktif rol oynadığı düşünülmekteydi (Zumello, 

2011: 552). 

Kredi kartlarının Türkiye'deki ilk temsilcisi Koç Topluluğu'nun "Servis Turizm A.Ş" dir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yerel kartlar çıkarmaya yetkili olan firma, 1968 yılında 

“Dinner’s Club” kredi kartlarını sunmaya başlamıştır. Daha sonra, Türkiye Express Havacılık ve 

Turizm Ltd. Şti., “American Express” kartlarıyla piyasaya girmiştir. Bankalararası gruba bağlı 

Eurocard, Mastercard ve Access kredi kartları piyasaya girmiştir. Bu üçlü grup daha sonra 

yetkilerini Anadolu Kredi Kartları Turizm AŞ.'ye devretmiştir. 1980'den sonra piyasaya olan 

ilgiden ve kredi kartlarının karlılığından dolayı bankalar kredi kartı kullanmaya başladı. Hem 

Mastercard hem de Visa kredi kartları büyük bankalar tarafından çıkarılması ve anlaşmalı 
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kuruluşların sayısının artmasıyla birlikte, kredi kartı sistemi Türkiye’de hızlı bir gelişme 

göstermeye başlamıştır (Bankalararası Kart Merkezi, 1997: 1). 

Şekil 3.18’te Bankalararası Kart Merkezinin her sene yapmış olduğu araştırmanın 2019 

yılının haziran ayında Türkiye’de kredi kart sayısının önceki altı seneye oranla yaklaşık %20 

artış göstererek 67 milyonu geçmiş durumdadır (Duramaz ve Dündar, 2014: 27). 

 

 

 

Şekil 3.18. Türkiye’de Toplam Kredi Kart Sayısının Yıllara Göre Değişimi (2014-2019) 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkeziwww.bkm.com.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2019 
 

Banka kartları geçmişten günümüze kadar farklı biçimlerde mevcut olsa da amaçları 

temel olarak bankanın sağladığı otomatik cihazlarda kullanılmaktır. ATM (Automated Teller 

Machine) olarak bilinen ve Türkçe’ye Otomatik Para Çekme Makinesi olarak çevrilebilen bu 

makinelerin ilk örnekleri, 1930'ların sonuna denk gelen ve 1939'da elde edilen 20 patent 

üzerinde Luther George Simjian tarafından tasarlanmıştır. 1939'da bugün Citicorp olarak 

bilinen şirket tarafından 6 ay boyunca denenmiş, ancak yeterli talep görmediği gerekçesiyle 

kullanımdan kaldırılmıştır. 1960’ta, First National City Bank (bugün CitiBank) tarafından yine 

Simjian tarafından tasarlanan Bankograph (ATM cihazlarının öncüsü) cihazı kurulmuş ve birkaç 

şubenin lobisine yerleştirilmiştir (Islam, Kumar ve Biswas, 2007: 4). İlk örneklerde sayılabilecek 

bir başka ATM öncü cihazı, Ocak 1967'de Japonya'da piyasaya sürülmüş, ancak Amerika Birleşik 

Devletleri ve İngiltere'deki örneklerin aksine, banka kartları yerine kredi kartlarıyla çalışmak 

üzere tasarlanmıştır. İngiltere'de, ilk ATM benzeri cihazlar 1967 yılında Enfield şubesine pilot 

bir proje olarak Barclays Bank tarafından kuruldu. Bu cihaz De La Rue tarafından Automatic 

Cash System (DACS) adı altında geliştirilmiş ancak “Barclayscash” adı altında piyasaya 

sürülmüştür. Fakat, bu cihazlardan para çekmek için, bir kerelik geçerli bir çek-fiş gerekliydi ve 
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bu kuponları yeniden kullanmak mümkün değildi. Aynı yılın temmuz ayında, Westminster Bank, 

Chubb şirketi tarafından üretilen cihazları, Victoria tren istasyonu şubesine kurmuştur. Bu 

cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanan delikli kartlar da denilen delikli kartlar sunan banka, 

müşterilerine bu kartla kullanabilecekleri bir şifre (PIN) sağlayarak mevcut ATM yaklaşımına 

yakın bir cihaz tanıttı. Kullanıldıktan sonra kartlar cihazda saklandı, ancak kontrol sonrası posta 

ile müşteriye geri gönderildi. (Batiz-Lazo, 2009: 6-7). 

İlk ATM 1939'da Luther George Simjian tarafından icat edilmiştir. Ancak modern 

anlamda başarıyla işletilen ilk ATM, 1968'de Don Wetzel tarafından geliştirilmiştir. Bu ATM, ilk 

olarak 1969'da New York Kimya Bankası tarafından kullanılmıştır. Türkiye'de ilk ATM, 

1980'lerde başlatılmıştır. İlk ATM sistemi 1987 yılında NCR tarafından kurulmuştur. Banka 

kartlarının icadı ATM'nin icadı ile paraleldir. Yerel ve bölgesel bankalar, müşterilerini 

1970'lerin başlarından itibaren banka kartları ile tanıştırmaya başladı. Banka kartları; Yerel 

pilot programlarda 1980'lerin ortasına kadar kullanılmış, kullanımı 1990'lı yıllarda 

hızlandırılmıştır. 1984'te Fransa'da ve 1988'de İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır (Ak, 

2015: 24). 

 

 

Şekil 3.19. Türkiye’de Toplam Banka Kart Sayısının Yıllara Göre Değişimi (2014-2019) 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi www.bkm.com.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2019 
 

Şekil 3.19 ve Şekil 3.20’de Bankalararası Kart Merkezinin her sene yapmış olduğu 

araştırmanın 2019 yılının haziran ayında Türkiye’de banka kart sayısının önceki altı seneye 

oranla yaklaşık %50 artış göstererek 155 milyonu geçmiş durumdadır. Aynı araştırmada 

Türkiye’deki ATM sayılarına bakıldığında ise altı sene içerisinde ATM sayısı yaklaşık %15 artış 

ile 52 bini geçmiştir. 
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Şekil 3.20. Türkiye'de Toplam ATM Sayısının Yıllara Göre Değişimi (2014-2019) 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkeziwww.bkm.com.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2019 
 
3.4.3.2. Kartsız Ödeme Sistemleri 

Kredi kartları günümüzde en yaygın kullanılan ödeme yöntemlerinden biridir ve hem 

fiziksel hem de sanal ortamlarda milyarlarca ABD doları tutarındaki işlemlerde günlük olarak 

kullanılır. Bu durum, çeşitli nedenlerden dolayı kart bilgilerinin saklanmasını, işlenmesini ve 

düzenlenmesini gerektirir, ancak gelişen teknolojiler nedeniyle, bilgilerin güvenliği bir 

sorundur. Bu durum, kart bilgilerini tekrar tekrar girmek istemeyen kullanıcıların, kayıtlı 

kartlarını değiştirmeyi tercih etmeleri nedeniyle daha da karmaşıklaşmaktadır. 2001’de 

Amazon.com’da, Card Systems Solutions Inc.’in bir iştiraki olan Bibliofind’a yapılan siber saldırı, 

2005’te kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere birçok müşteri bilgisini sistemlerinde tutulan 

40 milyon kartla ilgili bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçmiştir (Molloy, Li ve Li, 2007: 

208-209). 

Sanal ortamda alışveriş yaparken kullanıcıların güvende olmalarını sağlamak için 

sunulan bu kartlar, sağlayıcı kuruluş içinde tutulan bir para yatırma veya kredi kartı hesabı 

kullanıyor olabilir. Bu kartlar, kullanıcılara anında limit belirleme olanağı sağlayarak 

kullanıcılara güvenli bir kullanım alanı sunar. Son yıllarda, işlem sırasında cep telefonlarına şifre 

göndererek, yönlendirilen finansal kurum sitesine gönderilen şifreyi girerek ve böylece kartın 

güvenliğini artırarak internet üzerinden yapılan alışverişlerde kart bilgilerinin yasadışı 

kullanılmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Bu kullanım şeklinin tanıtımı 3D güvenlik adıyla 

yapılmıştır. MasterCard, güvenlik elemanlarının biyometrik özelliklerle bağlantılı olduğu 

uygulamalar üzerinde çalıştığını açıklamıştır. Biyometrik özelliklerinden kişiye tanıma ve kart 

sağlama gibi özelliklere sahip olması planlanan sistem, ses ve yüz tanıma gibi yöntemlerin 
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kullanılmasını benimsemiştir. Başarılı bir kimlik belirleme sonucu ödeme yaparak güvenliği 

arttırmayı amaçlar. (Çay, 2015: 29-30). 

Elektronik fon transferi, bir banka hesabındaki paranın elektronik ortamda başka bir 

banka hesabına aktarılmasıdır. Bu sistem bankalararası işlemlerde uygulanmaktadır. İşlem 

tamamen elektronik ortamda internet üzerinden yapılır ve hiçbir yazılı yol kullanılmaz. Genel 

olarak, elektronik fon transferi (EFT), elektronik ortamda kâğıt kullanılmadan yapılan para 

hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Aslında bu bağlamda internet üzerinden yapılan kredi 

kartı ödemeleri ve POS üzerinden yapılan ödemeler de EFT'nin modelidir. İnternet üzerinden 

EFT yapabilmek için, kişinin banka hesabının bulunduğu banka ile anlaşması gerekmektedir 

(Şeker, 2011: 63).  

EFT ile kişi kendi hesaplarına para gönderebildiği gibi diğer kişi ve kuruluşlara da para 

gönderebilmektedir. Aynı sistem üzerinden kişi/kuruluş hesabına para da girebilir. Bu tür 

sistemler İngiltere'de 7/24 çalışabileceği gibi, Türkiye'de olduğu gibi çalışma saatlerinde aktif 

olacak şekilde tasarlanabilmektedir (Çay, 2015: 30). 

Dünyanın dört bir yanındaki bankalar arasında döviz cinsinden elektronik para 

transferleri için standart sağlayan sistem, 1977 yılında faaliyete geçen SWIFT (The Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sistemidir. SWIFT’in Türkçe karşılığı ise 

Dünya Bankalararası Mali İletişim Sistemi’dir. SWIFT bankaların küresel işlemlerini yapmayı 

hedefleyen, kooperatif şeklinde örgütlenmiş bir örgüt olup, bankalar aracılığıyla yapılan tüm 

döviz transferleri, aynı ülke içinde iki ayrı hesap arasında yapılsalar bile, SWIFT sistemi 

üzerinden gerçekleştirilmektedir (Aktimur, 2015: 109). 

İletişimin kolaylaşması ile paranın el değiştirmesi daha kolay ve daha hızlı hale 

gelmiştir. 1851 yılında kurulan Western Union bunun ilk örneklerinden biridir. Telgraf altyapısı 

ve telgraf hizmetlerinin ilk kurulduğu tarihte hizmet veren şirket olan Western Union bu 

altyapıyı 1871 yılında para hizmetlerini almak ve göndermek için kullanmaya başlamıştır (Çay, 

2015: 31). 

3.4.3. Türkiye’deki Ödeme Sistemi Örnekleri 

Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarına sahip olan Naspers'ın bir iştiraki 

olan PayU, şu anda 9 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyanın dört bir yanındaki 15 binden 

fazla üye kuruluşla çalışan PayU, 2011 yılının Eylül ayında Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştır. 

PayU, işletmeler için sanal pos satın almadan doğrudan İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, 

Finansbank gibi bankalardan pos hizmeti almaktadır. Müşteri, bir PayU anlaşmalı platform 

aracılığıyla sepete bir ürün veya hizmet ekler ve ödeme sayfasına geldiğinde, PayU ile ödeme 

seçeneğini seçerek PayU altyapı sayfasına yönlendirilir. Ödeme işlemi PayU'ya üyelik 

gerektirmeden tek seferde veya taksitlerle tamamlanır. İşlemler, dolandırıcılık önleme filtreleri 

ve uzman bir ekip tarafından 7/24 kontrol altında tutulur (Sinek, 2019: 21). 
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2009 yılından bu yana ödeme hizmetleri sektöründe hizmet sunan tamamı yerli 

sermaye bir kuruluş olan PayTR, gelişmiş çözümleri, müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü alt yapısı 

ve deneyimli personeli ile sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olmayı amaçlamıştır. PayTR, 

kendi bünyesinde geliştirerek optimize ettiği yazılım ve kontrol mekanizmaları ile web 

mağazalarının fraud (sahtecilik) kaynaklı kayıplarını en düşük seviyeye indirgeyerek, sektörde 

kendine hatırı sayılır bir yer edinmiştir (paytr.com, Erişim tarihi: 10.11.2019). Web sitesi 

üzerinden satış yapan ve sattığı ürünlerin ücretlerini almaları konusunda hizmet veren Paytr bir 

sanal pos ve ödeme çözümü sistemidir. Hesap açılışı sırasında bir IBAN tanımlaması yapmanız 

istenir ve yaptığınız satışlardan doğan alacağınız bu alacağı talep ettiğiniz zaman süresinde 

PayTR hesabınızda tutulmaktadır. PayTR’den ödeme talep ettiğinizde söz konusu alacağınız 

hesabınıza aktarılmaktadır. Talep eden sistem yöneticileri her günün ödemesini bir sonraki 

günün sabahında otomatik olarak hesabına aktarabilmektedir (onlinekrediler.com, Erişim 

tarihi: 10.11.2019). 

Hepsipay, 2015 yılının haziran ayında, e-ticarette 15 yıllık deneyime sahip Türkiye'nin 

en büyük e-ticaret şirketi Hepsiburada'nın, %100 sahip olduğu çevrimiçi ödeme dünyasının 

girişimi olarak kurulmuştur (hepsipay.com, Erişim tarihi: 10.11.2019). Türkiye'nin önde gelen 

finans teknolojisi şirketlerinden biri olan Hepsipay'ın öncelikli hedefi, en son teknolojileri ve 

ödeme özelliklerini finans dünyasına yüksek hızda getirerek işletmelere ve tüketicilere kolay 

erişim ve güvenilir hizmetler sunmaktır. Hepsipay hizmetleri ile hem zaman hem de para 

tasarrufu sağlar. Hepsipay işletmelere çevrimiçi, çevrimdışı veya fiziksel dünyada ödemeleri 

almanın kolay ve basit bir yolunu sunamaktadır (BKM, 2017). 

Papara, çevrimiçi müşterilerin güvenli bir şekilde ödeme almalarını ve yapmalarını 

sağlayan çevrimiçi bir cüzdandır. Papara ile günün herhangi bir saatinde ödeme yapmanın yanı 

sıra ödemede alınabilmektedir. Standart banka kurallarının dışında kalan Papara'nın her 

bankada bir hesabı vardır. Bu şekilde, cüzdanına para eklemek isteyen herhangi biri 10 dakika 

içinde hesaplarına para ekleyebilmektedir. Papara'nın en önemli özelliği, kullanıcılarından 

komisyon talep etmemesidir (bilgibankan.com, Erişim tarihi: 10.11.2019). 

3.5. Finansal Teknolojiler Üzerine Literatür Taraması 

Finansal teknolojiler ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların önemli bir kısmı derleme 

şeklinde yapılmış olup uygulamalı çalışmalar sınırlı sayıdadır. 

Philippon (2016) çalışmasında FinTek fırsatlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışada 

FinTek’in finans sektörüne potansiyel etkisini finansal istikrar ve hizmetlere erişim odaklanarak 

tespit etmeye çalışmıştır.  Öncelikle geleneksel olarak yeni finansal hizmetlerin oldukça 

maliyetli olduğu bununla birlikte mevcut düzenleyici yaklaşımla ekonomik ve koordinasyon 

maliyetlerinin önemli derecede olacağı ve önemli yapısal değişimlerin olması gerektiği 
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belirtilmiştir. Fakat FinTek’in önemli yapısal düzenlemelere ihtiyaç duymasına karşın çok daha 

derin etkiler yaratabileceği ortaya konulmuştur.    

Lee ve Shin (2018) çalışmalarında bilgi teknolojilerindeki hızlı değişimin finans 

sektöründe yarattığı inovasyonlarla FinTek teknolojisinin yeni bir paradigma yarattığını 

belirttikleri çalışmalarında finansal teknolojilerin tarihsel sürecini ve FinTek ekosistemini 

incelemiş, reel opsiyonlar yaklaşımı ile FinTek yatırım kararları örneklendirilmiştir. Son olarak 

teknik ve yönetsel zorlukları bakımından FinTek startupları ve geleneksel finansal kurumları 

incelemişlerdir.   

Wonglimpiyarat (2018) FinTek kitlesel fonlama mekanizmasının dünya çapında 

girişimcilik finansmanına popüler bir alternatif olduğunu belirttiği çalışmasında, FinTek kitlesel 

fonlamanın ABD, Avrupa ve Asya kıtalarındaki zorluklarını ve dinamiklerini incelemiştir. 

Çalışma kapsamında Tayland için yapılan vaka incelemesinde Tayland girişimcilik inovasyon 

sisteminin temelini oluşturan politika ve operasyonlarda engellerin olduğunu tespit etmiştir.      

Gai, Qiu ve Sun (2018) çalışmalarında finansal hizmet kurumları tarafından benimsenen 

ve yeni teknolojileri tanımlayan popüler bir terim haline gelmiş FinTek için güncel başarıları 

gözden geçirerek bir anket oluşturmayı amaçlamışlardır. Bu çerçevede güvenlik ve gizlilik, veri 

teknikleri, donanım ve altyapı, uygulamalar ve yönetim ve hizmet modelleri olmak üzere beş 

teknik boyutu ele almışlardır.  

Fettahoğlu ve Kıldıze (2019), dijital finansal okuryazarlık ve bireylerin finansal teknoloji 

kullanma konusundaki tutumlarını incelediği çalışmasında öncelikle 102 kişinin dijital finans 

alanındaki okuryazarlıklarını anket sorularıyla ölçmüştür. Çalışmanın sonucunda katılımcıların 

dijital finansal ürün ve hizmetlerin büyük bir kısmı hakkında bilgi sahibi olduğu ancak kullanımı 

için daha fazla bilgi gerektiren uygulama ve araçlar için ise eğitim ve bilgilendirmenin gerekli 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında aracısız işlem yapma kolaylığının, katılımcıların 

dijital finansal ürün ve hizmetlere karşı tutum ve davranışları üzerinde oldukça etkili olduğu 

görülmektedir. 

Taştan (2019), küresel finansal teknoloji sektöründe ortaya çıkan yeni girişimleri 

araştırdıkları bu çalışmalarında, FinTek girişimlerinin sahip olduğu belirli bir iş modeline 

odaklanmak yerine FinTek girişimlerinin ortaya çıkmasına neden olan ekonomik ve teknolojik 

belirleyicileri incelemişlerdir. 49 ülkenin 2017-2016 yılları arasındaki verileri kullanarak 

yapılan araştırma sonucunda, işsizlik oranının arttığı ekonomilerde FinTek İşletmeleri sayısında 

artış gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda, ABD FinTek girişim verisi dahil edilerek çalıştırılan 

modeldeki sonuçların, ABD FinTek verileri hariç tutularak çalıştırılan modelden farklı olduğu 

tespit edilmiştir. ABD verilerini içeren analizlerde istatistiksel olarak anlamlı olan bağımsız bir 

değişken, ABD verilerini hariç tutan analizlerde istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı 

görülmüştür. Ülkelerdeki bilimsel ve teknik dergi makalelerinin sayısındaki artışın FinTek 
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inisiyatiflerinin sayısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Teknolojik bir 

belirleyici olan inovasyon seviyesindeki artışın, daha fazla FinTek girişiminin kurulmasına yol 

açtığı bulunmuştur. Finansal piyasalardaki gelişmelerin ve işgücü piyasasındaki verimliliğin 

FinTek girişim sayılarında artışa yol açtığı bulunmuştur. 

Menteş (2019), finansal tabana yayılma aracı olarak finansal teknoloji şirketleri adlı 

çalışmasında, dijital finans, FinTek ve finansal taban genişleme kavramları ve bu kavramların 

birbirleriyle ilişkileri incelenmiştir. FinTek şirketlerinin mali tabanını genişletmedeki rolü ve 

yoksullukla mücadelede olası yararları üzerinde durulmuştur. 

Kocaoğlu Ulbrich (2019), çalışmasında finansal teknolojileri mevzuat açısından 

incelemiş olup Avrupa Birliği ve Türk Banka Hukuku açısından değerlendirmeler yapmıştır. 
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4. TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ 

Yenilik en temel anlamıyla, üretim sürecindeki, hizmetteki veya teknolojideki 

değişimlerdir. Ekonomi, pazarlama, işletme yönetimi vb. birçok alanda kullanılan ve farklı bakış 

açılarıyla ele alınan bir kavramdır. Pazarlama ve tüketici davranışları açısından yenilik, yeni 

fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtılması, kabul edilmesi ve uygulanmasıdır. 

Başka bir tanımıyla, daha önce orada olmayan bir şeyi bulmak veya yapılmayanı yapmak ve bu 

yeniliklerle karı arttırmaktır. İnovasyonun değer taşıması için müşterinin satın alma davranışını 

kendi avantajına dönüştürmesi gerekir. Bu nedenle, müşterinin bu yeniliği satın alması veya 

diğer alternatiflere göre yüksek bir fiyat ödemeye istekli olması gerekir (Deniz ve 

Erciş,2016:463). 

Yenilik, Latincede "novare" olarak tanımlanır; bu, farklı bir şey yapmak anlamına 

gelirken, İngilizcede, herhangi bir konuda yaratıcı bir süreç oluşturarak yeniliğeulaşmak 

anlamına gelen "innovation" un tam karşılığı değildir (Yaka, 2018:7). Yenilik, tüketicinin ihtiyaç 

duyduğu şekilde tüketiciye pazardaki üründen daha uygun bir ürün sunmayı amaçlayan bir 

süreçtir (Karpat, 2006:121). 

Literatürde bazı araştırmacılar yenilikçiliği hem bir süreç hem de bir sonuç olarak ele 

almaktadır. Bir süreç olarak yenilik, “yeni bir ürün, yöntem veya organizasyon yapısını 

keşfetmek, denemek, geliştirmek ve sonuç olarak almak” anlamına gelir. Yenili bir sonuç olarak 

ele alındığında, “bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan pazarlanabilir, yeni veya geliştirilmiş 

ürün, hizmet veya yöntemi” içerir (Erdem vd.,2011:82). 

Yenilik, kişi ya da toplum tarafından yeni algılanan bir ürün, hizmet, uygulama, fikir veya 

nesnedir. Yenilik, bu yaratıcılığın, piyasaya sunulan yeni bir hizmet veya düşünce olabileceği ve 

kabul edilmesini sağlamak için geliştirilmiş bir ürünün tanıtılması ve dağıtılması gibi insanların 

yaşamlarına yansımasıdır (Yaka, 2018:7). 

Genel olarak, yenilik ve yaratıcılık kavramları birbiriyle karıştırılır. Yaratıcılık yeni ve 

faydalı düşünce, ürün ve süreçlerin üretimi olarak tanımlanır. Yenilik, yaratıcılığın yarattığı yeni 

fikirlerin uygulanmasıdır. Öncelikle yaratıcılık “düşüncenin yaratılması” iken, yenilik 

“düşüncenin uygulaması” olarak ifade edilebilir (Kavak vd., 2016:186). 

Tüketici yenilikçiliği 1970'lerde ortaya çıkan bir kavramdır ve yeni ürünlerin 

benimsenmesi ve yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Önemi sadece bilim adamları 

tarafından pazarlama ve pazarlama ile ilgili alanlarda geniş çapta araştırıldığı için değil, aynı 

zamanda işletmelerin rekabetçi yaşamlarını sürdürmeleri ve karlılıklarını artırmaları için bir 

dayanak noktası olarak gördükleri yeni ürün başarısı nedeniyle de önemlidir. Bu yüzden çoğu 

yönetici; Yenilikçi ürünlerin piyasada yayılması için hayati olan yenilikçi tüketicilerin 

davranışlarını anlamaya çalışmak, pazardaki yeni ürünlerin başarısı için önemlidir (Köse, 2012: 

43). 
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Tüketici yenilikçiliğini ise; Rogers (2003:22), bireylerin veya diğer kabul edici birimlerin 

toplumun diğer üyelerine göre nispeten erken yaşta yeni fikirleri benimseme derecesi, Midgley 

ve Dowling (1978:236), başkalarından öğrendiği deneyimlerden bağımsız olarak yeni fikirlere 

açıklık derecesi ve yeniliklere kararları verme yeteneği olarak tanımlamaktadır. 

Steenkamp vd. (1999:56), bireylerin önceki ürün seçimi ve tüketim alışkanlıklarından 

ziyade yeni ürün ve marka satın alma eğilimini tanımlar. Rogers ve Shoemaker (1971), ‘’ bir 

bireyin yenilikçilği benimsemede, içinde bulunduğu ortamdaki diğer bireylerden daha önce 

davranma derecesi’’ olarak tanımlamaktadır. Midgley ve Dowling (1993), ‘’tüketici yenilikçiliği 

yeniliklere yönelik genelleştirilmiş gözlemlenemeyen bir eğilim derecesi’’ olarak 

tanımlamaktadır (Deniz, 2012: 58). Bu tanımlamalar göz önüne alındığında, tüketici 

yenilikçiliği, daha önce piyasada mevcut olan ürünlerden ziyade, tüketicilerin yeni ürünleri 

tüketme isteği / eğilimi olarak tanımlanabilir (Köse, 2012: 44). 

İşletmeler bir yenilikle karşılaştıklarında, ilk önce onu satın alan ve kullananlardan en 

fazla faydayı elde ederler. Ürünün ilk kullanıcısı olan yenilikçi tüketiciler, ürün hakkında geri 

bildirim sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunur. Yenilikler tüketiciler tarafından kabul edilir 

ve kabul edilirse değeri ifade eder. Yenilik tüketme potansiyeli yüksek tüketicileri tanıyarak, 

tüm pazarlama çabaları istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilir. Böylece yeniliklerin 

benimsenmesi sağlanabilir. Yenilikçi tüketiciler, yeni ürünlerin başarısında kilit rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, işletmelerin yenilikçi tüketicilerin özelliklerini bilmesi çok 

önemlidir. Yeni ürünlerin benimsenme süreci, demografik, sosyoekonomik, psikografik ve 

kültür gibi çeşitli özelliklere göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir (Özoğlu, 2016: 61-62). 

Tüketici yenilikçiliği çoğu araştırmacı tarafından genellikle iki farklı boyutta ele 

alınmıştır. Bunlar doğuştan gelen yenilikçilik/kişisel yenilikçilik ve ürüne özgü yenilikçiliklerdir. 

Bazı araştırmacılar, genel yenilikçilik ve ürüne özgü yenilikçiliğin yanı sıra üçüncü boyuttan 

bahsetmektedir. Nasution ve Garnida (2010), kişisel yenilikçilik ve ürüne özgü yenilikçiliği 

üçüncü bir özellik olarak bir arada ele alınması gerektiğini söylemişlerdir (Köse, 2012: 45-46). 

Bir kişilik özelliği olarak kişisel yenilikçilik, tüketicilerin kararlarını yönlendirdiği yeni 

ürünler almasıdır. Başka bir deyişle, tüketiciler başkalarının yeni ürün veya hizmet hakkındaki 

bilgisinden ziyade kendi deneyimlerine güvenirler. Yüksek seviyede kişisel yenilikçilik onu yeni 

deneyimler ve yeni uyaranlarla daha alakalı hale getirir. Midgley ve Dowling (1978), kişisel 

yenilikçiliği, bir bireyin diğerlerinin deneyiminden bağımsız olarak yeni ürünler ve hizmetler 

hakkında karar verme derecesi olarak tanımlar (Deniz, 2012: 63). 

Doğuştan gelen yenilikçilik yaklaşımına göre tüketiciler, kişilik özellikleri nedeniyle 

yenilikçidir ve bu nitelikler doğuştan gelir. Bu bakış açısı, toplumun tüm üyelerinin yenilikçiliğe 

yetenekli olduğu veya her birinin belirli bir yenilikçi seviyesine sahip olduğu varsayımına 

dayanmaktadır (Özoğlu, 2016: 64). 
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Kişisel yenilikçilik, bireyin kendi içinde bulunduğu sosyal sistemin diğer üyelerinin 

deneyimlerine bağımlı olmadan, bağımsız olarak yenilikleri benimseme eğilimidir. Bu tanım, 

doğuştan gelen yenilik ile bireyin karar vermeden önce ihtiyaç duyduğu ve kullandığı iletişim 

miktarı arasında bir bağlantı olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle, daha yenilikçi olan 

kişilerin, başkalarının kendilerine aktardığı deneyimleri kullanma olasılıkları daha düşüktür. 

Yenilikçi insanlar toplumlarının öznel normlarından diğer insanlardan daha az etkilenir, bu 

nedenle bu tür tüketicilerin yeni ürünleri benimsemeleri daha muhtemeldir, çünkü sosyal 

baskılardan çok fazla etkilenmezler ve toplumdan farklı olarak bakılma eğilimindedirler (Köse, 

2012: 47). 

Doğuştan gelen yenilikçilikte, tüketici yenilikçiliği yeniliklerin yayılması teorisinin 

merkezinde yer alan bir kişilik özelliğidir ve ölçümü, bir kişinin yeniliği benimseme zamanını 

belirler. Kişilik özelliği, tüketicilerin doğuştan gelen uyarıcı ihtiyaçları doğrultusunda, önceki 

tüketim alışkanlıkları yerine, farklı ihtiyaçlarını karşılamada bağımsız olarak karar verecekleri 

yeni ürünler alma ve kullanma eğilimidir. Tüketicilerin kişilik özelliklerini düşünceleri ve kişilik 

özelliklerini belirlemek için risk alma potansiyeli gibi farklılıklar tayin eder. Bu kişisel 

farklılıkları etkileyen faktörler, cesaretlendirme, yenilik arayışı, başkalarının iletişim 

deneyiminden bağımsızlık ve farklılık ihtiyacıdır (Yaka, 2018: 15). Hirschman’a (1980) göre 

kişisel yenilikçilik, yeni bilgiler, teşvikler veya deneyimler aramaya yönelik doğal bir eğilimi 

yansıtır (Turan, 2017: 15). 

Yenilikçilikle ilgili tanımlarda, tüketicinin pazarda yeni bir ürün benimsemesinde etkili 

olan bir kişilik özelliğinden söz edilir. Kişisel bir özellik olarak görülen yenilikçilik kavramı çok 

çeşitlidir. Bu kavram, toplumdaki her bireyin sahip olduğu bir kişilik özelliğini ifade eder. Kişisel 

yenilikçiliğe kıyasla, ürün bazlı yenilikçilik, tüketicilerin belirli yeni ürünleri benimseme 

davranışını açıklamada daha yararlı olabilecek daha dar bir kavramdır (Deniz, 2012: 67-68). 

Goldsmith ve Hofacker (1991), yenilikçiliğin, tüketicilerin ilgilendiği ürün kategorisine 

göre değiştiğini savunuyor. Bu görüşe göre, tüketicilerin yenilikçilik seviyesi, ürün hakkındaki 

bilgileri ve ürün kategorisine olan ilgi seviyelerine göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, bir birey 

bir ürün kategorisinde yenilikçi bir tüketici iken diğeri bir ürün kategorisinde olmayabilir 

(Özoğlu, 2016: 64-65). 

Etki alanına veya ürün kategorisine özgü olan bu yenilik, belirli bir ilgi alanı içindeki 

yenilikleri öğrenme ve benimseme eğilimini yansıtır ve bu nedenle ilgi alanına daha spesifik 

olan daha yenilikçi bir yapı oluşturur. Ürüne dayalı yenilikçilik perspektifi, tüketici 

yenilikçiliğinin belirli bir ürün alanında daha belirgin hale gelmesini kapsar, bireyin ürün 

sınıfına yönelik eğilimini ve belirli bir alanda yeni ürünler veya ilgili bilgileri edinme eğilimini 

ifade eder. Bu eğilim, küresel yenilikçilik ile ürün kategorisindeki güçlü ilişki arasındaki 
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etkileşimin bir sonucudur. Ürüne dayalı yenilikçilik, bir kişinin yeniliklerini sistemin diğer 

üyelerinden nispeten daha erken kabul etme derecesidir (Turan, 2017: 16). 

Ürüne dayalı yeniliği etkileyen faktörler genellikle ürün kategorisine bağlıdır. 

Tüketicinin algısı, tutumları ve ürün kategorisinin özellikleri yenilikçilik üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. Tüketicilerin fikir liderliği, uzmanlığı ve ürünün tüketiciye anlamı yenilik 

üzerinde etkilidir. Fikir liderleri, tüketicileri ürün ve hizmet almaya ikna eden liderlerdir. 

Ayrıca, yeni ürün veya hizmetler deneyen ilk kişilerdir. Bu nedenle diğer tüketicileri yeni 

ürünler hakkında etkilemesi muhtemeldir. Tüketici uzmanlığı, ürün kategorisi hakkında bilgi 

sahibi olan ve bu bilgileri ürün satın alma sürecinde başarıyla kullanan tüketicilerle ilgilidir. 

Tüketicilerin yeni ürün kategorilerindeki bilgisi ve uzmanlığı yenilikçilik seviyelerini etkiler. 

Ürüne dayalı yenilikçiliği etkileyen son faktör sosyal kimlik işlevidir. Sosyal kimlik işlevi, ürünün 

tüketiciye anlamıdır. Tüketiciler genellikle belirli bir sosyal kimliği yansıtan ürünler veya 

markalar satın alırlar. Sosyal kimlik fonksiyonunun etkisi, yeniliklerin benimsenmesi ve 

yayılmasında büyüktür. Sosyal kimlik işlevine sahip ürünler, tüketicilerin belirli bir sosyal gruba 

kabul edilmesini kolaylaştırdığından, tüketicilerin bu ürünlerle ilgili yenilikleri benimseme 

olasılığı daha yüksektir (Deniz ve Erciş, 2016: 465-466). 

Citrin, Sprott, Silverman ve Jr (2000), online satın alma veya yeni hizmet modellerinin 

benimsenmesi gibi yeni satın alma yöntemleri konusundaki araştırmalarında, ürüne özgü 

yeniliğin doğrudan benimseme üzerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Lassar, Monalis ve 

Lassar (2005), elektronik bankacılığın benimsenmesine yönelik çalışmalarında, ürüne özgü 

inovasyonun önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu, doğuştan gelen yenilikçiliğin ise önemli bir 

olumsuz etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ürüne özgü yenilikçiler, yenilik konusunda herhangi 

bir araştırma yapmadan doğuştan yenilikçilerin özellikleri olan risk alma ve ani karar verme 

gibi kişisel özelliklere sahiplik yönünden zayıftırlar. Ürüne özgü yenilikçiler, karar alırken 

ilgilendikleri ürünle ilgili fikir liderlerinden daha fazla etkilenir (Köse, 2012: 52-53). 

İnsanlar yenilikleri benimsediklerinde, sosyal çevrelerine gösteriş yapma ya da daha 

fazla itibar görmenin yanı sıra, fonksiyonel faydalar tarafından motive olurlar. Ayrıca yeni 

şeyler öğrenmek veya sadece hazın tadını çıkarmak için motive edilebilirler. Tüketiciler sadece 

fonksiyonel değerleri için mal ve hizmet satın almakla kalmaz, aynı zamanda başkalarını 

etkilemekten zevk alacakları ve zevk alacakları, memnuniyet duygularını pekiştirir ve sosyal 

statülerini gösterirler. Bu nedenle, yenilikçi tüketiciler, ürünlerin benzersizliği ve yenilikçiliği 

nedeniyle yeni ve orijinal ürünler benimsemeyi tercih ederler (Yaka, 2018: 18). 

Literatürde tüketici yenilik kavramının ölçümü farklı ölçeklerde farklı düşünürler 

tarafından yapılmıştır. Tüketicilerin yenilikçiliği iki şekilde ölçülebilir: tutum ölçekleriyle yenilik 

düzeylerini belirlemek ve yenilikçiliği benimseme modellerini kullanarak yenilikçi davranışları 

ölçmek. Tutum ölçeğiyle inovasyon seviyesini belirlemede en bilinen ölçekler, Midgley ve 
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Dowling'in (1978) Kişisel Yenilikçilik ölçeği, Goldsmith ve Hofacker'in (1991) İlgi Alanına Özgü 

yenilikçilik, Roehrich'in (1995) Hedonistik ve Sosyal Yenilikçilik ve Vandecasteele ve Geuens'in 

(2010), Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği olduğu söylenebilir. Güdülenmiş tüketici yenilikçiliği 

ölçeğinde, tüketici yenilikçilğinin temelinin, sosyal, fonksiyonel, hedonik ve bilişsel dört yenilik 

güdüsü olduğu ve bunların önemli olduğu iddia edilmektedir (Kavak vd., 2016: 95-96). 

4.1. Sosyal Yenilikçilik 

Sosyal olarak motive olan tüketici yenilikçiliği olarak tanımlanabilir. Tüketicilerin, 

toplumda ve özellikle çevrelerinde kabul görebilmek için çevrelerindekilerden farklı ve daha 

saygın hissediyor olmaları, prestij sağlamak için yeni ürünlere sahip olma fikirleridir. Sosyal 

olarak motive olan tüketiciler; statü, prestij, farklılık, görünürlük, sosyal ödül, sembolizm, başarı 

göstergesi, imaj, aidiyet duygusu ve saygınlık gibi özelliklerden etkilenir (Yaka, 2018: 20). 

Sosyal yenilikçilikte, tüketici yeni ürünleri olduğunda, kendisinin ortamdaki diğer 

bireylerden farklı olduğunu düşünür ve itibarını arttırır. Bu nedenle, onu yeni ürünlere yönelten 

sebep, toplumda kabullenme ve başka bir ifadede prestij sağlama gibi sebeplerdir (Kavak vd., 

2016: 97). 

Sosyal yenilikçiliğin kaynağı esas olarak güçle ilgili hedefler olarak belirtilir. Sosyal 

ödüller ve sosyal çeşitlilik arzusu, yeni ürünün benimsenmesini teşvik edebilecek önemli bir güç 

haline gelebilir ve yeniliklere sahip olmak, sosyal olarak kabul edilebilir bir izlenim yaratabilir. 

Tüketiciler, bu görünür yeni ürünlerin mülkiyetinde özel bir kimlik oluştururlar. Vandecasteele 

ve Geuens (2010), sosyal yenilikçiliği, farklılaşma için kendini kanıtlamış sosyal ihtiyaçların 

motive ettiği tüketici yenilikleri olarak tanımlamaktadır. Sosyal yenilikçiliğin boyutunun amacı, 

genel olarak sosyal ilişki hedeflerini kapsar. Sosyal ilişki hedefleri; bireysellik, özerklik, 

üstünlük, kendine özgü, özel veya özgür hissetmek, bireyleri statü ve başarı açısından 

karşılaştırmak gibi sosyal hedeflerdir (Tetik, 2018: 21-22).  

4.2. Fonksiyonel Yenilikçilik 

Fonksiyonel yenilikçilik, işlevsel olarak motive olan ve yenilikçiliğin işlevsel yönleri 

tarafından yönlendirilen tüketici yenilikçiliği olarak tanımlanabilir. Bu motivasyon baskın 

olduğunda, tüketiciler fonksiyonel faydalar sağlamak veya fonksiyonel sorunları çözmek için 

yeni ürünler alırlar. Problemleri çözmek için etkin bir şekilde çalışarak, daha fazla fayda 

sağlayacak ve fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak fonksiyonel ürünler üretmek amaçlanmaktadır. 

Yenilikçi tüketiciler, tükettikleri mal ve hizmetlerin işlevsel özelliklerinden etkilenerek bir 

değerlendirme yaptıklarında zaman kazandıklarını, işlerini kolaylaştırdıklarını ve satın alma 

davranışlarını gerçekleştirdiklerini algılayarak motive edilebilirler. Ürün ve hizmetler kullanışlı, 

kaliteli ve rahat, uygun fiyat ve ürünlerin fonksiyonel yönleri gibi dayanıklı özellikler oluşturur. 
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Bu işlevsel yönlere verimlilik ve güvenilirlik eklenebilir. İşlevsel yeniliklerde ürünler, 

fonksiyonel ihtiyaçları karşılamak için bir kaynak olarak kullanılır (Yaka, 2018: 20). 

Fonksiyonel yenilikçilik, yeni ürünlerin faydalı olması ve kullanımıyla ilgili bir 

kavramdır. Bazı tüketiciler bu sebeple hareket ederek yeni şeyler satın almaktadır (Koç vd., 

2017: 236). Yenilikçi tüketiciler, bu yenilikleri tüketerek zaman kazandıklarını düşünür ve 

yenilik sayesinde işlerinin daha kolay ve sorunsuz yürüdüğünü düşünmektedir. Bu nedenle 

tüketiciler, hedonik ve duygusal nedenlerden ziyade faydacı nedenlerle yenilik satın alırlar (Faiz 

ve Uludağ, 2019: 993). 

Fonksiyonel yenilikçilik düzeyi yüksek olan tüketiciler, hedeflerine daha hızlı ve daha 

etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlayan ürünleri tercih ediyor. İşlevsel yenilik, yeniliklerin 

işlevsel performansına ve görev yönetimi ile başarının geliştirilmesine odaklanan tüketici 

yenilikçiliğinin boyutudur. Tüketicilerin kullanışlı, işlevsel ve kullanışlı ürünlere yönelmeleri 

söz konusudur. Fonksiyonel yenilikçilik boyutunun amacı, tehditlerden kaçınmak için 

performansı iyileştirmek, organize etmek, üretken olmaktır. Kapsanan değerler fonksiyonel 

değerlerdir. Fonksiyonel yenilikçiliğin motivasyonu, problemi ortadan kaldırmak veya 

problemden kaçınmak gibi olumsuz pekiştiriciler ve başarı hissi gibi içsel motivasyonlar olarak 

belirlemek mümkündür. Bu boyutun motivasyonlarına örnekler; kullanılabilirlik, uyumluluk, 

verimlilik, konfor, rahatlık, kalite ve güvenilirlik gösterilebilir (Tetik, 2018: 22). 

4.3. Hedonik Yenilikçilik 

Duyuları harekete geçiren bir ürün tüketicileri yeniliğin tadını çıkarmaya teşvik edebilir. 

Eğlenmek ve bilgi istemek gibi bilişsel ve deneysel ihtiyaçlar motivasyonu oluşturur. Hedonik 

olarak teşvik edilen tüketici yenilikçiliği, yeniliğin hedonik yönleriyle harekete geçirilen tüketici 

yenilikçiliği olarak tanımlanabilir. Hedonik yönler arasında eğlence arzusu, farklılık arayışı, 

macera, zevk, neşe, eğlence, keşif, yaratıcılık sayılabilir. Hedonik yönler, ürünü satın alarak elde 

edilir. İnsanların yenilikleri alıp kullanmalarıyla elde ettiği bu harikulade özellikler, yenilik 

arayışını güçlendirir ve aynı zamanda insanları mutlu eder (Yaka, 2018: 20). 

Hedonik yenilikçilik, duyuların uyarılmasına odaklandığından, stimülasyon olarak 

kavramlaştırılabilir. Stimülasyonun yanı sıra, yenilikçiliğin bu hedonik boyutu, haz ve neşe gibi 

önemli unsurlar olarak benzersiz bir şekilde hedonizmin değerine uyar. Diğer bir kısa tanım, 

duygusal veya duyusal teşvik ve memnuniyetle motive edilen tüketici yenilikçilikleri olarak da 

yapılabilir. Tüketici yenilikçiliğinin hedonik yenilik boyutunun amacı duygusal hedeflerdir; yani, 

uyarılma, mutluluk, heyecanlanma, neşe yaşama ve memnuniyet duygusu gibi duygusal 

durumları kapsar. Değerler; stimülasyon, hedonizm ve duygusal değerlerdir. Hedonik 

yenilikçiliğin motivasyonları, duyusal doyum gibi olumlu pekiştiriciler ve uyarılma deneyimi 

gibi içsel motivasyonlar olarak sıralanabilir. Hedonik yenilikçilik boyutunun motivasyonlarına 
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örnek olarak; zevk, eğlence, heyecan, arzu ve gündelik hayattan kaçış gösterilebilir (Tetik, 2018: 

23). 

4.4. Bilişsel Yenilikçilik 

Bilişsel yenilikçiliği olan tüketiciler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri satın alırken 

sorunlarını çözmek için pratik ve faydalı ürünleri tercih ederler (Venkatraman ve Price, 1990: 

293). Bilişsel yenilikçilik kavramı epistemik bir değer olarak ele alınmış ve merak uyandırmak, 

yenilik yaratmak ve bilgi arzusunu tatmin etmek için algılanan fayda olarak tanımlanmıştır 

(Sheth vd., 1991: 162). 

Bilişsel yenilikçilik, açıklamalara, gerçeklere, işlerin nasıl yürüdüğüne ve yeni şeyler 

yapmayı öğrenmeye odaklanan bilişsel planları ve süreçleri sevme eğilimidir. Bilişsel 

yenilikçilik, keşif, anlama ve entelektüel yaratıcılığı içerir. Bilişsel yenilikçiler bilişsel sınırlarını 

genişletmek isterler. Bilişsel yenilikçiliği yüksek olan tüketiciler bilgiyi değerlendirmekten, 

ürünlerin nasıl çalıştığını bulmaktan, ürünlerle ilgili gerçekleri keşfetmekten ve onları 

kullanmayı öğrenmekten hoşlanırlar. Çeşitli ürünler aracılığıyla yeni ürünler hakkında bilgi 

edinme ve ürün tanıtımları tüketicilere yenilikler gösterebilirken, gerçek deneyimin yerini 

almamaktadır. Bilişsel yenilikçiler, ürünlerin yeniliklerini öğrenmek, analiz etmek ve denemek 

istemektedirler (Yaka, 2018: 20). 

Bilişsel yenilikçilik, düşünme ve yeni deneyimlerden zevk alma eğilimidir. Tüketici aklını 

çalıştırmak için yeni ürünler deneyimlemek ve satın almak istemektedir. Tüketici sorunlarını 

çözmeye odaklanır ve aklını yöneten ve bilgiyi artıran mantıksal olarak kabul ettiği yenilikler 

satın alma eğilimindedir (Faiz ve Uludağ, 2019: 993). 

Bilişsel yenilikçilik keşif, anlama ve entelektüel yaratıcılık dahil olmak üzere, bilişsel 

amaçlardan kaynaklandığı şekilde kavramsallaştırılabilir. Bilişsel olarak motive edilmiş yenilikçi 

tüketiciler bilişsel sınırlarını genişletme eğilimindedir. Bilişsel yenilikçilik, uyarılma ve başarı 

arzusundan kaynaklanır. Bilişsel yenilikçiliğin boyutunun amacı, keşif, anlama, entelektüel 

yaratıcılık, bilişsel sınırları bilgi ve düşünce yoluyla genişletmek gibi bilişsel hedeflerdir. Başarı, 

zihinsel stimülasyon ve epistemik değer gibi değerlere sahiptir. Tüketici yenilikçiliğinin bir 

boyutu olarak, bilişsel yenilikçiliğin motivasyonları, entelektüel stimülasyon gibi pozitif 

pekiştiriciler ve entelektüelliği öğrenme arzusu gibi içsel motivasyonlar olarak görülebilir. 

Bilişsel yenilikçiliğin boyutundaki motivasyon örnekleri; bilgi, zekâ, bilgelik, öğrenme arzusu, 

rasyonel düşünme, içgörü ve anlayış, akıl, zihinsel uyarma olarak sıralanabilir (Tetik, 2018: 23-

24). 

4.5. Tüketici Yenilikçiliği Üzerine Literatür Çalışması 

Erdem vd. (2011), yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisini otel işletmeleri açısından 

incelediği çalışmasında, otel işletmelerinde yenilikçiliğin işletmelerin performansını etkileyip 
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etkilemediği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yöneticilerin yenilikçilik ve iş performansıyla 

ilgili olumlu algıları bulunmuştur. Yöneticilerin kendi işletmelerinde yürütülen yenilikçilik 

faaliyetlerine ilişkin görüşleri çok olumlu olmuştur. Yöneticiler ayrıca çalıştıkları işletmelerin 

performanslarını rakiplerine kıyasla olumlu olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, 

yöneticilerin bu olumlu algıları aynı şekilde yenilikçilik ve iş performansı arasındaki ilişkiye 

yansımaktadır. 

Deniz (2012), Tüketici yenilikçiliğinin boyutları ve yenilikçiliği etkileyen faktörler 

arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasında kişisel ve ürün temelli yenilikçilik düzeyleri, 

boyutları ve bu boyutları etkileyen faktörleri araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, cep 

telefonlarını ve kişisel bakım ürünlerini kullanan tüketicilerin kişisel yenilikçilik seviyeleri, 

özgüven ve risk alma seviyelerinden etkilenmektedir. Tüketicilerin ürün tabanlı yenilikçiliğini 

etkileyen faktörler ürün kategorisine göre değişmektedir. Cep telefonu kullanan tüketicilerin 

ürün bazlı inovasyon seviyeleri fikir liderliği ve uzmanlık faktöründen etkilenirken, kişisel 

bakım ürünlerini kullanan tüketicilerin ürün bazındaki yenilikçilik seviyeleri sadece uzmanlık 

faktöründen etkilenmektedir. 

Köse (2012), tüketici yenilikçiliği ve bir yenilik olarak mobil internetin benimsenmesini 

konu aldığı çalışmasında, akademisyenler tarafından mobil internet teknolojisindeki 

yeniliklerin hizmet yeniliği olarak benimsenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Analiz sonucunda, algılanan fayda, algılanan risk ve genel yenilikçiliğin mobil 

internet teknolojisi yenilikçiliğine yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği, mobil internet 

teknolojisi yenilikçiliğine (ürüne özgü yenilikçilik) yönelik tutumun davranışsal niyeti olumlu 

yönde etkilediği ve algılanan riskin sonucu olumsuz etkilediği sonucuna varmıştır. 

Bülbül ve Özoğlu (2014), tüketici yenilikçiliği ve algılanan riskin satın alma davranışına 

etkisini araştırdıkları çalışmalarında amaç tüketici yenilikçiliği, algılanan risk ve satın alma 

davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada tüketici yenilikçiliği ile satın alma 

davranışı arasında pozitif, tüketici yenilikçiliği ve algılanan risk ve algılanan risk ile satın alma 

davranışı arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yenilikçiliğin tüketicinin satın 

alma kararında satışları arttırma ve satışları azaltma açısından ve risk algısı açısından önemli 

bir belirleyici etkisi oluşmuştur. 

Kavak vd. (2016), çalışmalarında, yeniliği benimseyen kategorilerinin bütüncül ve 

analitik düşünme açısından farklılıklarını akıllı telefonlar açısından incelemişlerdir. Bu 

çalışmanın sonucu olarak ise, Yenilikçiler ve takipçiler ile erken benimseyenler ve takipçiler 

arasında düşünce tarzı açısından önemli farklılıklar bulunmuştur. Bulgular, akıllı telefon ürünü 

için yeni ürünü ilk kez benimsemiş olanların (yenilikçiler ve erken benimseyenlerin) bütünsel, 

daha sonra benimseyenlerin (takipçiler) analitik olduğunu düşündüğü sonucuna varmıştır. 
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Özoğlu (2016), içgüdüsel satın almayı etkileyen tüketici yenilikçiliği, tüketicininürün 

ilgisinin ve algılanan risk faktörlerinin giyim ve teknoloji ürünleri kategorilerindeki etkisini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, içgüdüsel satın alımları etkileyen 

faktörler hem giyim hem de teknoloji ürünlerinde benzer sonuçlar vermiştir. Ürün katılımı hem 

giyim hem de teknoloji ürünleri için tüketici yenilikçiliği ile genel satın alma eğilimi arasındaki 

ilişkide aracılık edici bir etki göstermektedir. Bununla birlikte, tüketici yenilikçiliğinin ürün 

odaklı olarak ölçüldüğü ürüne özgü yenilikçilik, içgüdüsel satın alma eğilimini doğrudan 

etkilemektedir. 

Koç vd. (2017), çalışmalarının temel amacı, tüketici yenilikçiliğinin Instagram-mağaza 

sistemine yönelik davranışsal niyetler üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca, tüketici 

yenilikçiliği ile davranışsal niyetler arasında algılanan risk ve güven değişkenlerinin düzenleyici 

etkilerinin olup olmadığı incelenmiştir. Analiz, tüketici yenilikçiliğinin hedonik ve işlevsel 

boyutlarının davranışsal niyetleri etkilediği sonucuna varmıştır. Ayrıca, hedonik yenilik ve 

davranışsal niyetler arasındaki algılanan risk ve güven değişkenlerinin düzenleyici bir etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

Tetik (2018), tüketici yenilikçiliğinin tüketicilerin internet alışverişine karşı tutumuna 

etkisinin incelendiği çalışmasında, yeniliklerin teknolojinin yaygınlaşması ve benimsenmesi 

bağlamında yayılmasını ele alarak tüketici yenilikçiliği ile internet alışverişine yönelik tutum 

bileşenleri arasındaki etkileşimi belirlemek amaçlanmıştır. Sonuca bakıldığında ise, tüketici 

yenilikçiliğinin sosyal boyutunun internet alışverişine yönelik tutumların davranışsal bileşeni 

üzerindeki etkisinin olumlu ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, hedonik yenilikçiliğin yine 

internet alışverişine yönelik tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenleri üzerinde 

olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

Yaka (2018), tüketici yenilikçiliği ve algılanan riskin self servis teknolojilerini kullanma 

niyeti üzerindeki etkilerini incelemiştir. Tüketici yenilikçiliği ile algılanan risk arasında negatif 

yönlü bir ilişki bulunmuştur. Algılanan risk ile tüketicilerin self servis teknolojilerini kullanma 

niyeti arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Tüketici yenilikçiliği ile tüketicilerin self servis 

teknolojilerini kullanma niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Tüketicilerin yenilikçiliği 

self servis teknolojilerini kullanma niyetini arttırırken, algılanan riskin bunları kullanma 

niyetini azalttığı bulunmuştur. 

Faiz ve Uludağ (2019), çalışmalarında akıllı telefon pazarında güdülenmiş tüketici 

yenilikçiliğinin değiştirme maliyeti ve algılanan değer üzerindeki etkisini tespit ederek yeni bir 

model önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma, sosyal, hedonik ve bilişsel yenilikçiliğin 

yenileme maliyetini etkilediği, ancak fonksiyonel yenilikçiliğin yenileme maliyetini etkilemediği 

sonucuna varmıştır. Hedonik yenilik algılanan değer üzerinde etkili olsa da diğer boyutların 
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algılanan değer üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. İkame maliyetinin algılanan değer 

üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 
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5. FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN 
FİNANSAL TEKNOLOJİLERE UYUMU 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Finansal teknolojiler ve tüketici yenilikçiliği kapsamında hazırlanan çalışmanın temel 

amacı, finansal teknolojilerin gelişimleri takip edilerek ortaya konması ve tüketici yenilikçiliği 

kapsamında tüketicilerin finansal teknolojilere uyumunun düzeyi araştırılmıştır. Bu amaca 

yönelik olarak finansal teknolojilerin gelişimine ilişkin gerek ulusal gerekse uluslararası 

kaynaklar incelenmiş ve Mersin ilinde yapılan anket çalışmalarıyla ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  Araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen araştırma soruları aşağıdaki 

gibidir: 

1)Tüketici yenilikçiliği ile finansal teknoloji uyumu arasında ilişki var mıdır? 

2)Tüketicilerin teknoloji kullanımı ne düzeydedir? 

3)Tüketici yenilikçiliği kapsamındaki tüketiciler finansal teknolojik gelişmeleri takip 

edebilmektedirler mi? 

4)Tüketici yenilikçiliği kapsamındaki tüketiciler yeni teknolojilerin gelişmesine pozitif katkı 

sağlar mı?  

5)Gelişen finansal teknoloji ile tüketici yenilikçiliği kapsamındaki tüketicilerin uyumunda bir 

etken midir? 

Araştırmanın kapsamını, Mersin ilinin merkezinde yer alan farklı yaş gruplarından, 

çeşitli eğitim düzeyine ve aylık gelire sahip tüketiciler oluşturmaktadır. Çalışmada, finansal 

teknolojiler konusundan hareketle, tüketici yenilikçiliği, bilişsel yenilikçilik, internet 

alışverişleri gündelik hayat ve demografik farklılıklar ışığında irdelenmeye çalışılmıştır. 

5.2. Araştırmanın Metodolojisi 

5.2.1. Veri Kaynakları ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın konusuna ve amacına uygun olarak veri toplama aracı olarak yüz yüze 

görüşme tekniği ile anket yöntemi benimsenmiştir. Anket, katılımcıların belirli bir konu 

hakkında düşünce, tutum ve davranışlarını daha önce belirlenmiş bir sırada ve yapıda 

oluşturulan sorulara bağlı olarak elde edilmesidir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 175). Araştırma 

amaçları doğrultusunda oluşturulan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım da 

tüketicilerin kişisel bilgileri ve hangi finansal araçları kullandıkları ile ilgi 17 soru, finansal 

teknolojik ürün ve hizmetlerden daha önce duydukları ile ilgili 30 soru ve finansal teknolojik 

ürün ve hizmetlerden hangilerini kullandıkları ile ilgi 30 soru birçok seçeneği seçebileceği 

şekilde bulunmaktadır. İkinci kısım ise toplamda 30 adet 5’li likert tipte sorudan ilk 20 sorunun 

4 adet alt boyuttan oluşan tüketici yenilikçiliği ölçeği ve son 10 soru ise 3 alt boyuttan oluşan 

finansal teknolojilere uyum ölçeğidir. Araştırmada hazırlanan soru formundaki tüketici 

yenilikçiliği ölçeği, Vandecasteele ve Geuens’in (2010) hazırladığı ölçeğin aslına sadık kalarak 
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Tetik (2018) yapmış olduğu çalışmadan yararlanılarak, tüketici yenilikçiliği ve finansal 

teknolojiye bakış açısıyla yeniden yorumlanarak hazırlanmıştır. Finansal teknolojiği ölçeği ise 

yine Tetik’in (2018) yapmış olduğu çalışmadan yararlınarak hazırlanmıştır. 

2017 Türkiye FinTek Ekosisteminde bulunan 301 finansal teknolojik ürün, hizmet ve 

araç üreten firmalar arasından bilgisayar teknolojileri, finans, bankacılık, sigortacılık ve eğitim 

alanında uzman on kişinin görüşü alınarak bilinen ve kullanılan 30 finansal teknolojik ürün, 

hizmet ve araç ankete konu edilmiştir. Bu ürün/hizmet ve araçların ismen hatırlanmasında 

problem olması olasılığına karşın anket formu oluşturulurken logoları da kullanılmıştır. 

Bununla birlikte yapılan ön araştırmada Visa, Mastercard, American Ekspress, Diners Club, 

Discover, Troy gibi kredi kartı ile ödeme sistemlerinin anket katılımcıları tarafından kredi kartı 

ile yaygın şekilde karıştırıldıkları tespit edilmiş olup, bu ödeme sistemleri ankete konu 

edilmemiştir. Anket çalışmaları Nisan 2019 Mayıs 2019 arasında yapılmıştır.   

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows 22.0 programına giriş yapılıp yine SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın bundan sonraki kısmı IBM SPSS 22.0 programında tamamlanmıştır. 

5.2.2. Araştırmanın Modeli 

Tüketici Yenilikçiliği 

H1 

H2 

H3 

H4 

 

Sosyal 
Yenilikçilik 

Bilişsel 
Yenilikçilik 

Fonksiyonel 
Yenilikçilik 

Hedonik 
Yenilikçilik 

Finansal 
Teknolojilere 
Karşı Tutum 
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5.2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma Amaçları doğrultusunda oluşturulan araştırma ana hipotezleri şu şekildedir; 

H1: Sosyal yenilikçiliğin, finansal teknolojilere karşı tutumu anlamlıdır. 

H2: Fonksiyonel yenilikçiliğin, finansal teknolojilere karşı tutumu anlamlıdır. 

H3: Hedonik yenilikçiliğin, finansal teknolojilere karşı tutumu anlamlıdır. 

H4: Bilişsel yenilikçiliğin, finansal teknolojilere karşı tutumu anlamlıdır. 

5.2.4. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Mersin ilinin tüm ilçelerinde yaşayan, tüm finansaltüketiciler 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde, araştırmanın örneklemini ise Mersin’in tüm ilçelerinde yaşayan 

finansal ürün ve hizmetlerden en az bir tanesini kullanmış tüketiciler oluşturmaktadır.  

2018 TUİK verilerine göre Mersin ili 905.520 erkek, 908.948 kadın olmak üzere 

toplamda 1.814.468 nüfusa sahiptir. İl düzeyinde finansal teknoloji ürünlerinden en az bir 

tanesini kullanmış tüketicilerin oranlarına ulaşılamadığından ilgili çalışmayı en doğru şekilde 

temsil edebilmek için Mersin ilinin tüm ilçelerinin toplam nüfusu kıstas olarak alınmıştır. 

Örneklem büyüklüğünü belirlenmesi için şu formül kullanılmaktadır (Özdamar vd. 

1999: 42-46). 

𝑛 =
𝑁t2. p. q

d²(𝑁 − 1) + t2𝑝𝑞
 

N: Evrendeki birey sayısı, n: Örnekleme alınacak birey sayısı, 

p: Evrendeki incelenen olayın gözlenme oranı,  

q(1-p): İncelenen olayın gözlenmeme oranı 

d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen ±sapma, örnekleme hatası 

= Evren standart sapması 

t=Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik 

değer. 

Bu bağlamda seçilen amaçlı örneklem grubundan toplam 405 tüketiciye ulaşılmıştır. 

Yapılan 405 anket çalışmasında, sapan analizi ile uç noktalar belirlenmiş olup 7 adet anket 

geçersiz sayılmış ve belirli noktalarda 398 kişinin yapmış olduğu anket incelemeye alınmıştır.  

İstatistiksel kararlarda p=0.05 kritik değer olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle gruplar 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için p değerine bakılmaktadır. p<0,05 ise 

gruplar arasında anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur 

şeklinde değerlendirilir. 
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5.3. Demografik Özellikler 

Tez çalışmasında veri toplama süreci sonunda 405 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 5.1’de sunulmuştur. Tablo 

incelendiğinde, katılımcıların %37’sinin kadın, %63’ünün erkek olduğu, 18-25 yaş grubundan 

olan katılımcıların %23,7, 26-33 yaş grubundan olan katılımcıların %24,2, 34-41 yaş grubundan 

olan katılımcıların %24,2’lik bir orana, 42-49 yaş grubundan olan katılımcıların %13,6, 50-56 

yaş grubundaki katılımcıların %8,9, 57-63 yaş grubundaki katılımcıların %2, 64 yaş ve 

üstündeki katılımcıların ise %3,5’lik bir orana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya 

katılanların medeni durumu incelediğinde; %57,5’inin evli, %42,5’inin bekar olduğu 

anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların eğitim seviyeleri incelediğinde, %9,9’unun ilkokul, 

%7,4’ünün ortaokul, %34,3’ünün lise, %8,4’ünün ön lisans, %27,9’unun lisans, %8,6’sının 

yüksek lisans ve %3,5’inin ise doktora düzeyinde eğitime sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların aylık gelirleri incelendiğinde, katılımcıların %28,4’ünün aylık gelirinin 2019 

TL’nin altında olduğu, %29,9’unun 2020-2999 TL arasında gelire sahip olduğu, %13,6’sının 

3000-3999 TL arasında gelire sahip olduğu, %7,9’unun 4000-4999 TL arasında gelire sahip 

olduğu, %8,9’unun 5000-5999 TL arasında gelire sahip olduğu, %7,2’sinin 6000-6999 TL 

arasında gelire sahip olduğu, %4,2’sinin ise 7000 TL veya üzerinde bir gelire sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 5.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n= 405)  

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 
Cinsiyet   Eğitim   

Kadın  150 37,0 Ilkokul 40 9,9 

Erkek 255 63,0 Orta 30 7,4 

Yaş   Lise 139 34,3 

18-25 96 23,7 ÖnLisans 34 8,4 

26-33 98 24,2 Lisans 113 27,9 

34-41 98 24,2 Yüksek Lisans 35 8,6 

42-49 55 13,6 Doktora 14 3,5 

50-56 36 8,9 Gelir    

57-63 8 2,0 2019 altı 115 28,4 

64+ 14 3,5 2020-2999 121 29,9 

Medeni Durum   3000-3999 55 13,6 

Evli 233 57,5 4000-4999 32 7,9 

Bekar 172 42,5 5000-5999 36 8,9 

 6000-6999 29 7,2 

7000+ 17 4,2 

 

Anket uygulamasına katılan kişilerin hangi finansal araçları kullandıklarının 

belirlenmesi amacıyla 17 seçenek arasında işaretleme yapmaları istenmiştir. Birden fazla 
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seçeneği de işaretleyebilen katılımcıların belirtilen hizmetleri kullanımlarına göre dağılımları 

Tablo 5.2’de gösterilmektedir. Buna göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu finansal 

araçlardan/hizmetlerden vadesiz mevduatı (379-%93,6) kullandıklarını belirtmişlerdir. Yine 

büyük çoğunluğun kredi kartını (311-%76,8) da kullandıkları görülmektedir. Kullanım oranı 

sıralamasında havale-eft kullanımı (220–%54,3) ve kredi kullanımının (183-%45,2) da üst 

sıralarda yer aldığı görülmektedir. Örneklemde yer alan katılımcıların en az tercih ettiği finansal 

araçlar/hizmetler incelenecek olursa sadece 4 kişinin özel sektör tahvili ve finans bonosu (%1) 

kullandıkları, 7 kişinin vadeli işlem sözleşmesini (%1,7) kullandıkları, 8 kişinin devlet tahvili ve 

hazine bonosunu (%2) kullandıkları ve 13 kişinin ise kripto parayı (%3,2) kullandıkları 

söylenebilir. 

 
Tablo 5.2. Katılımcıların Finansal Araçlardan/Hizmetlerden Kullanımlarına Göre Dağılımı (n= 
405) 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Vadesiz Mevduat 379 93,6 Bes 47 11,6 

Kredi Kartı 311 76,8 Gayrimenkul 44 10,9 

Havale-Eft 220 54,3 Hisse Senedi 30 7,4 

Kredi 183 45,2 Yatırım Fonu 24 5,9 

Otomatik Ödeme 139 34,3 Kripto Para 13 3,2 

Altın 135 33,3 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu 8 2,0 

Vadeli Mevduat 126 31,1 Vadeli Işlem Sözleşmesi 7 1,7 

Döviz 119 29,4 Özel Sektör Tahvili ve Finans Bonosu 4 1,0 

Sigorta 108 26,7    

 
Anket uygulamasında ayrıca, katılımcıların finansal teknolojik ürün ve hizmetlerden 

hangilerini daha önce duydukları da öğrenilmeye çalışılmıştır. Yine birden fazla işaretlemenin 

yapılabileceği 30 adet finansal teknolojik ürün ve hizmet çeşidi logolarıyla birlikte katılımcıların 

tercihine sunulmuştur. Katılımcıların işaretlemeleri sonucunda oluşturulan Tablo 5.3 aşağıda 

sunulmuştur. 
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Tablo 5.3. Katılımcıların Finansal Teknolojik Ürün ve Hizmetleri Duyumlarına Göre Dağılımı 
(n= 405) 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Mobil/İnternet Bankacılık 403 99,5 Sigorta yeri 88 21,7 

sigortam.net 245 60,5 Paynet 82 20,2 

Kripto Para 218 53,8 payTR 75 18,5 

Western Union 202 49,9 koalay.com 72 17,8 

Paycell 179 44,2 Akıllı BES 69 17,0 

Vodafone Cep Cüzdan 166 41,0 Hepsipay 67 16,5 

Findeks 159 39,3 Finansmüdürü 59 14,6 

Enuygun 157 38,8 Sigorta dükkanım 57 14,1 

BKM ekspress 122 30,1 Bikoin 53 13,1 

Mobilexpress 121 29,9 payU 52 12,8 

Hangikredi.com 119 29,4 Iyzico 47 11,6 

Papara 114 28,1 Sigortacı 123 47 11,6 

Hesapkurdu 107 26,4 Sigorta cini 43 10,6 

UPT 97 24,0 BİTTURK 38 9,4 

BTC turk 91 22,5 Transfergo 32 7,9 

 

Katılımcıların finansal teknolojik ürün ve hizmetler arasında neredeyse tamamı mobil 

internet bankacılığını (%99,5) daha önce duyduklarını ifade etmişlerdir. Bunu takip eden ürün 

ve hizmetlerin ise sigortam.net (%60,5), kripto para (%53,8) ve Western Union (%49,9) olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların en az duyduğu finansal teknolojik ürün ve hizmetlere bakılacak 

olursa 405 kişiden 32’sinin Transfergo’yu, 38’inin BİTTURK’ü ve 43’ünün Sigorta Cini’ni daha 

önce duydukları görülmektedir. 

Anket uygulaması ile katılımcıların 30 adet finansal teknolojik ürün ve hizmetlerden 

hangilerini kullandıkları da öğrenilmeye çalışılmıştır. Bir önceki maddede sunulan 30 finansal 

teknolojik ürün ve hizmet bu maddede de sunulmuş ve katılımcıların eğer isterlerse birden fazla 

seçeneği işaretlemeleri sağlanmıştır. Katılımcıların işaretlemeleri doğrultusunda Tablo 5.4 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 5.4. Katılımcıların Finansal Teknolojik Ürün ve Hizmetleri Kullanımlarına Göre Dağılımı 
(n= 405) 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Mobil/İnternet Bankacılık 397 98,0 Paynet 16 4,0 

Enuygun 135 33,3 koalay.com 15 3,7 

Western Union 132 32,6 Sigorta yeri 14 3,5 

Findeks 93 23,0 Sigorta dükkanım 13 3,2 

sigortam.net 78 19,3 Sigortacı 123 11 2,7 

Paycell 78 19,3 payTR 10 2,5 

Vodafone Cep Cüzdan 71 17,5 Hepsipay 8 2,0 

Hangikredi.com 63 15,6 BTC turk 8 2,0 

Hesapkurdu 46 11,4 BİTTURK 4 1,0 

UPT 40 9,9 Iyzico 4 1,0 

BKM ekspress 34 8,4 payU 4 1,0 

Papara 26 6,4 Transfergo 4 1,0 

Kripto Para 23 5,7 Finansmüdürü 4 1,0 

Mobilexpress 23 5,7 Bikoin 4 1,0 

Akıllı BES 19 4,7 Sigorta cini 2 0,5 

 

Katılımcıların finansal teknolojik ürün ve hizmetleri kullanımlarına göre dağılımları 

incelendiğinde en çok mobil internet bankacılığının (%98) kullanıldığı görülmektedir. Bunu 

sırasıyla Enuygun (%33,3), Western Union (%32,6) ve Findeks (%23) takip etmektedir. Öte 

yandan sadece 2 kişi tarafından kullanılan Sigorta Cini ise en alt sırada yer almıştır. Bunu 

listenin en altında 4’er kişi ve %1’lik oranla BİTTÜRK, Iyzico, payU, Transfergo, Finansmüdürü, 

Bikoin takip etmektedir. 

5.4. Sapan Analizi 

Ankette yer alan 20 maddeli tüketici yenilikçiliği ölçeğine ve 10 maddeli finansal 

teknolojilere karşı tutum ölçeğine kayıp veri analizi yapılmış olup sadece bir maddede veriye 

rastlanmamıştır. Tüketici yenilikçiliği ölçeğinde yer alan “Başkalarından ayıracak yeni bir ürüne 

sahip olmayı isterim” ifadesine iki katılımcı (128 ve 301 numaralı gözlemler) yanıt vermemiştir. 

İlgili eksik veriler serinin ortalaması atanarak tamamlanmıştır. Bununla birlikte her iki ölçeğe 

de çoklu sapan analizi uygulanmıştır. Buradaki neden; veri analizinde çok değişkenli istatistik 

tekniklerin kullanılacak olmasıdır. Çok değişkenli normallik varsayımının karşılanmasını 

zorlaştıran uç değerler, Mahalanobis uzaklık değerleri temel alınarak incelenebilmektedir 

(Çokluk vd., 2012: 15). Dolayısıyla, çalışmada kullanılan ölçekler için Mahalanobis uzaklık 

değerleri hesaplanmış ve yaklaşım olarak t-testi yaklaşımı seçilmiştir. Herhangi bir Mahalanobis 

değerinin sapan olarak kabul edilmesi için, değerin parametre sayısını esas alan %o1’deki t-

değerinden büyük olması gerekmektedir (Kalaycı, 2010: 212). 20 maddeli tüketici yenilikçiliği 
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ölçeğine göre (t20;0,001=3,552) 1 adet çoklu sapan değer (28 numaralı gözlem: 4,050) tespit 

edilmiştir. 10 maddeli finansal teknolojilere karşı tutum ölçeğine göre ise (t10;0,001=4,144) 7 

gözlemin (3 nolu: 5,225; 205 nolu: 5,225; 44 nolu: 4,318; 233 nolu: 4,318; 339 nolu: 4,318; 115 

nolu: 4,147; 288 nolu: 4,147 gözlemler) sapan değer taşıdığı bulunmuştur. Bu çerçevede 

belirtilen gözlemler veri setinden çıkarılmış ve kalan 397 gözlem ile analizlere devam edilmiştir.  

5.5. Çoklu Normal Dağılım Analizi 

Çoklu sapan analizinden sonra, ölçeklere yönelik çoklu normal dağılım analizi 

gerçekleştirilmiştir (Kalaycı, 2010: 215-216). Bir araya getirilen verilerin homojen bir yapıya 

sahip olup olmadığını test etmek amacıyla kritik korelasyon katsayıları yaklaşımı tercih 

edilmiştir. 20 maddelik tüketici yenilikçiliği ölçeği için hesaplanan korelasyon değeri (0,966) 

Kalaycı (2010: 231)’da yer alan 20 serbesti derecesinde ve %o5’teki tablo değerinden (0,912) 

büyük olduğu anlaşılmıştır. Aynı işlem 10 maddelik finansal teknolojilere karşı tutum ölçeğine 

de uygulanmıştır. Benzer şekilde, hesaplanan korelasyon değeri (0,954) Kalaycı (2010: 231)’da 

yer alan 20 serbesti derecesinde ve %o5’teki tablo değerinden (0,860) büyük olduğu 

anlaşılmıştır.  Böylelikle, iki ölçeğin de çok değişkenli normal dağılım gösterdiği kanaatine 

varılmıştır.  

5.6. Güvenirlik 

Tezin uygulamasında kullanılan ölçeklere yönelik güvenilirlik analizleri ayrı ayrı 

yapılmıştır. Bu analiz yapılırken bir takım hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan 

ilki; herhangi bir maddenin ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alfa değerini 

düşürmemesi hususudur. Eğer madde silindiğinde Cronbach Alfa değerinde bir yükseliş söz 

konusu ise maddenin genel güvenilirliğe olumsuz etki ettiği düşünülebilir. Bir diğer husus ise 

madde toplam korelasyon değerlerinin incelenmesidir. Bu değerlerin 0,250’den büyük olması 

istenen bir durumdur (Kalaycı, 2010: 412). Üçüncü husus ise çoklu R2 değerleridir. Bu değerler 

0 ile 1 arasında değişmekle birlikte 1’e yaklaşması istenen bir durumdur. Bu değerlerin ise 

0,300’ün üzerinde olması arzu edilmektedir (Alpar, 2012: 391). Eğer bir madde belirtilen bu 

hususları karşılamıyorsa o maddenin ölçme aracında gereksiz olduğu düşünülmektedir. Böyle 

bir durumla karşılaşıldığında ilgili maddenin çıkarılması, sonraki analizlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi açısından da önemlidir (Özdamar, 2011: 610; Alpar, 2012: 489). 

Güvenilirlik analizine dair ortaya konan bu bilgiler ışığında öncelikle 20 maddeden 

oluşan tüketici yenilikçiliği ölçeğine yönelik güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin tamamı için 

Cronbach Alfa değeri 0,914 olarak hesaplanmıştır. Yalnız 10 numaralı “İşimi daha da 

kolaylaştıracak yeni bir ürünü almak benim için bir zorunluluktur” maddenin silinmesi 

durumunda güvenilirlik değerinde 0,001 birimlik bir artışın yaşanacağı görülmüştür. Öte 

yandan ilgili madddenin çoklu açıklayıcılık (R2) katsayısının da istenen düzeyin altında kaldığı 
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(0,296) görülmüştür. Bu nedenlerle madde ölçekten çıkarılmış ve analiz tekrar yapılmıştır. 

Geriye kalan 19 maddenin madde-bütün korelasyon değerlerinin 0,479-0,651 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Çoklu açıklayıcılık (R2) katsayılarının ise 0,460-0,750 aralığında olduğu 

bulunmuştur. Bununla birlikte madde silindiğinde Cronbach Alfa değerlerindeki artış ve 

azalışlar tekrar incelenmiş ve madde silindiğinde güvenilirlikte artışa neden olacak bir durum 

yaşanmamıştır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Tablo 5.5’te ölçeğin tamamı için Alfa katsayısı 

(0,915) incelendiğinde ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Kalaycı, 

2010: 405; Özdamar, 2011: 605). 

Tablo 5.5. Tüketici Yenilikçiliği Ölçeğine Yönelik Güvenilirlik Analizi Bulguları (n=397) 

Maddeler 

Ort. Std. 
Sapma 

Düzeltilmiş 
Madde 
Toplam 

Korelasyon
u 

Çoklu 
R2 

Katsayıs
ı 

Madde 
Silindiğinde 

Cronbach 
Alfa 

Değeri 
1. Başkalarını etkileyecek yenilikleri satın 
almayı/ kullanmayı severim 

3,16 1,293 0,546 0,514 0,912 

2. Başkalarından ayıracak yeni bir ürüne sahip 
olmayı isterim 

3,30 1,266 0,517 0,496 0,912 

3. Kendimi arkadaş ve komşularıma 
gösterebileceğim yeni ürünleri denemek 
isterim 

3,04 1,308 0,533 0,567 0,912 

4. Arkadaşlarımın sahip olmadıkları yeni 
ürünleri alarak onların önünde olmayı isterim 

2,59 1,333 0,479 0,610 0,914 

5. Başkalarının görebileceği ve saygınlığımı 
artıracak yenilikleri kesinlikle satın alırım 

3,13 1,249 0,553 0,531 0,911 

6. Zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir ürün 
piyasaya çıktığında hemen satın alırım 

3,37 1,166 0,568 0,553 0,911 

7. Daha konforlu yeni bir ürünü satın almak 
konusunda tereddüt etmem 

3,37 1,140 0,648 0,656 0,909 

8. Daha fonksiyonel yeni bir ürünü satın alma 
konusunda tereddüt etmem 

3,47 1,031 0,572 0,592 0,911 

9. Daha kullanışlı yeni bir ürün bulursam onu 
satın almayı tercih ederim 

3,63 1,028 0,546 0,460 0,911 

11. Yenilikleri kullanmak bana haz verir 3,57 1,119 0,639 0,605 0,909 
12. Yeni ürünler almak kendimi iyi hissettirir 3,59 1,092 0,651 0,741 0,909 
13. Yenilikler hayatımı heyecanlı ve canlı kılar 3,56 1,137 0,611 0,725 0,910 
14. Bir yeniliğe sahip olmak beni mutlu eder 3,75 1,067 0,606 0,750 0,910 
15. Yeniliklerin keşfi beni mutlu eder 3,76 1,010 0,634 0,693 0,909 
16. Çoğunlukla sorunumu çözmeye yardım 
eden yenilikleri satın alırım 

3,74 0,943 0,518 0,605 0,912 

17. Bilgilerimi geliştirecek yenilikleri bulur ve 
bu yenilikleri hemen satın alırım 

3,42 0,978 0,616 0,642 0,910 

18. Beni mantıksal olarak düşünmeye sevk eden 
yeni ürünleri sıklıkla satın alırım 

3,30 1,053 0,591 0,603 0,910 

19. Yeteneklerimi geliştirecek yeni ürünleri 
sıklıkla satın alırım 

3,38 0,977 0,556 0,614 0,911 

20. Zihnimi çalıştıran yeni ürünleri satın alan 
bir insanımdır 

3,40 1,116 0,616 0,603 0,910 

Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alpha Değeri 3,39 1,121 0,915 
Ölçeğin Standardize Edilmiş Cronbach’s 
Alpha Değeri 

3,39 1,121 
0,917 
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Ankettte yer verilen finansal teknolojilere karşı tutum ölçeğine de aynı güvenilirlik 

testleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa değeri 0,837 olarak 

hesaplanmıştır. Ancak iki maddenin silinmesi durumunda güvenilirliğin yükseldiği görülmüştür. 

Aynı zamanda bu maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin de çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Bunlar; 7 numaralı “Finansal teknolojileri kullanmayı hiç sevmem.” (silindiğinde Alfa: 

0,864, mtk: 0,124) ve 8 numaralı “Finansal teknolojiler bana çok karmaşık gelir.” (silindiğinde 

Alfa: 0,863, mtk: 0,152) maddeleridir. Bu nedenlerle iki maddenin ölçekten çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Tekrarlanan analizde bu kez 10 numaralı maddenin “Finansal teknolojileri 

kullandığım zaman çok heyecanlanıyorum.” güvenilirliğe olumsuz etki ettiği görülmüştür. Elde 

edilen Alfa değeri 0,909 ike bu maddenin silinmesi durumunda 0,925’e yükseleceği uyarısı 

alınmış ve bu madde de çıkarılmıştır. Bir daha tekrarlanan analizde geriye kalan 7 maddenin 

madde-bütün korelasyon değerlerinin 0,651-0,874 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Çoklu 

açıklayıcılık (R2) katsayılarının ise 0,467-0,815 aralığında olduğu bulunmuştur. Bununla 

birlikte madde silindiğinde Cronbach Alfa değerlerindeki artış ve azalışlar tekrar incelenmiş ve 

madde silindiğinde güvenilirlikte artışa neden olacak bir durum yaşanmamıştır. Tüm bu 

değerlendirmeler ışığında Tablo 5.6’da ölçeğin tamamı için Alfa katsayısı (0,925) incelendiğinde 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Kalaycı, 2010: 405; Özdamar, 

2011: 605). 

Tablo 5.6. Finansal Teknolojilere Karşı Tutum Ölçeğine Yönelik Güvenilirlik Analizi Bulguları 
(n=397) 

Maddeler 

Ortalama Standart 
Sapma 

Düzeltilmiş 
Madde 

Toplam 
Korelasyonu 

Çoklu R2 
Katsayısı 

Madde 
Silindiğinde 

Cronbach 
Alfa 

Değeri 
1. Kullandığım Finansal Teknoloji 
Ürünlerini/Hizmetlerini gelecekte de 
kullanmayı planlıyorum 

3,73 1,133 0,720 0,609 0,919 

2. Finansal Teknolojileri kullanmak 
finansal yatırımları ve finansal işlemleri 
yapmak için akıllı bir yoldur. 

3,84 1,086 0,791 0,733 0,911 

3. Gelecekte bütün finansal işlemlerimi 
finansal teknolojileri kullanarak yapmayı 
planlıyorum. 

3,74 1,079 0,822 0,747 0,908 

4. Finansal Teknolojileri kullanmak beni 
mutlu eder 3,78 0,967 0,790 0,735 0,912 

5. Finansal tüketiciler için finansal 
teknolojileri kullanmak çok kullanışlıdır.  3,78 0,972 0,874 0,815 0,904 

6. Finansal Teknolojiler finansal işlemler 
için en etkin yoldur.  3,58 1,133 0,729 0,609 0,918 

9. Finansal teknolojilerin kullanımının 
finansal işlemlerim için daha avantajlı 
olduğunu düşünüyorum.  

3,72 1,069 0,651 0,467 0,925 

Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alpha 
Değeri 3,74 1,062 

0,925 

Ölçeğin Standardize Edilmiş 
Cronbach’s Alpha Değeri 3,74 1,062 

0,927 
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5.7. Faktör Analizleri 

Tezin bu kısmında yer verilen değişkenlerin nasıl boyutlandığının ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Bu nedenle, tüketici yenilikçiliği ölçeğine ve finansal teknolojilere karşı tutum 

ölçeğine ayrı ayrı açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizlerinde, maddelerin 

faktörler altında boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,500’lük bir yüke sahip olması 

genellikle tercih edilmektedir. Bununla birlikte 0,500’ün üzerindeki ağırlıklar yeterince iyi; 

0,700’ün üzerindeki ağırlıklar ise çok iyi şeklinde tanımlanmaktadır (Hair vd., 2010: 117). Öte 

yandan, bir faktörün en az 3 maddeden oluşması gerekliliğine dikkat edilmiştir (Şencan, 2005: 

362). Bununla birlikte, binişik madde olmaması için iki faktör arasındaki yük farkının 0,100 

veya daha üzeri bir düzeyde olmasına özen gösterilmiştir (Çokluk vd., 2012: 233). Dönüşümün 

sağlanabilmesi için ise varimax döndürme yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir. Son 

olarak, uygulamaya dahil edilen örneklem sayısının yeterliliğinin ortaya konulduğu Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve verilerin çok değişkenli bir yapıya sahip olup olmadığını inceleyen 

Barlett’s Küresellik testleri yapılmıştır. KMO değerinin 0,60’ın üstünde olması ve Barlett’s 

Küresellik testinin ise anlamlı olması gerekmektedir (Çokluk vd., 2012:213). 

Faktör analizi için kaynaklardan edinilen kriterler doğrultusunda tüketici yenilikçiliği 

ölçeğine yönelik faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda “9. Daha kullanışlı yeni bir ürün 

bulursam onu satın almayı tercih ederim” maddesinin faktör yükü 0,423 olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca aynı maddenin birden fazla faktör altında boyutlandığı ve aradaki farkın 0,100’ün altında 

olduğu (0,403) tespit edilmiştir. Bu nedenlerle ilgili madde çıkarılmış ve analiz tekrar edilmiştir 

(Büyüköztürk, 2009: 124). Sonuç olarak elde kalan 18 madde dört faktör altında toplanmış ve 

toplam varyansın 70,192’sini açıklamıştır (Tablo 5.7). 
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Tablo 5.7. Tüketici Yenilikçiliği Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi 

 
 

Faktör analizi sonucunda elde edilen birinci faktör, 5 ifadeden oluşmakta ve toplam 

varyansın %21,722’sini açıklamaktadır. Faktörü oluşturan maddelerin faktör yükleri 

incelendiğinde majör maddelerin; “Bir yeniliğe sahip olmak beni mutlu eder (0,868)” ve 

“Yenilikler hayatımı heyecanlı ve canlı kılar (0,852)” olduğu görülmüştür. Bu nedenle birinci 

faktör Hedonik yenilikçilik şeklinde isimlendirilmiştir. 
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Yapılan faktör analizi sonucu elde edilen ikinci faktör yine 5 maddeden oluşmaktadır. 

Toplam varyansın ise %18,075’ini açıklamaktadır. Faktörde bulunan maddelerin faktör yükleri 

incelendiğinde, bu faktördeki major değişkenler “Arkadaşlarımın sahip olmadıkları yeni 

ürünleri alarak onların önünde olmayı isterim (0,841)” ve “Kendimi arkadaş ve komşularıma 

gösterebileceğim yeni ürünleri denemek isterim (0,792)” şeklindedir. Faktörde yer alan 

maddeler katılımcının sosyal çevresiyle ilgili olma konusuna ilişkin ifadeler olduğundan ikinci 

faktör sosyal yenilikçilik şeklinde tanımlanmıştır.  

Üçüncü faktör de önceki iki faktörde olduğu gibi 5 ifadeden oluşmaktadır. Bu faktör, 

toplam varyansın %17,182’sini açıklamaktadır. Üçüncü faktörün major değişkenleri 

“Yeteneklerimi geliştirecek yeni ürünleri sıklıkla satın alırım (0,826)” ve “Beni mantıksal olarak 

düşünmeye sevk eden yeni ürünleri sıklıkla satın alırım (0,772)” şeklindeki maddelerdir. Bu 

faktördeki diğer maddeler de incelendiğinde faktörün düşünme ve zevk almaya yönelik 

olduğuna kanaat getirilmiştir. Dolayısıyla bu faktör bilişsel yenilikçilik olarak adlandırılmıştır.  

18 maddeden oluşan ölçekten elde edilen son faktör ise toplam varyansın %13,213’ünü 

açıklamakta ve 3 maddeden oluşmaktadır. Bu faktörün majör maddeleri “Daha fonksiyonel yeni 

bir ürünü satın alma konusunda tereddüt etmem (0,808)” ve “Daha konforlu yeni bir ürünü 

satın almak konusunda tereddüt etmem (0,787)” şeklinde olup, faktör fonksiyonel yenilikçilik 

şeklinde adlandırılmıştır.  

Tez kapsamında anket formunda kullanılan finansal teknolojilere karşı tutum ölçeğine 

de faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Tüketici yenilikçiliği ölçeğine yönelik gerçekleştirilen 

faktör analizinde göz önünde bulundurulan tüm hususlar bu ölçeğe yönelik yapılan faktör 

analizinde de dikkate alınmıştır. Ölçeğe yönelik maddeler tek boyut altında toplanmış olup 

toplam varyansın 69,832’sini açıklamıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen faktör analizi 

sonuçları Tablo 5.8’de yer almaktadır.  
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Tablo 5.8. Finansal Teknolojilere Karşı Tutum Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi 

 

Yük Öz değeri 
Açık. 
Varyans Ort. Alfa 

Finansal Teknolojilere Karşı Tutum (7 Madde)  

4,888 69,832 

3,738 

0,925 

5. Finansal tüketiciler için finansal teknolojileri 

kullanmak çok kullanışlıdır. 
0,916 3,778 

3. Gelecekte bütün finansal işlemlerimi finansal 

teknolojileri kullanarak yapmayı planlıyorum. 
0,877 3,735 

4. Finansal Teknolojileri kullanmak beni mutlu eder 0,855 3,778 

2. Finansal Teknolojileri kullanmak finansal 

yatırımları ve finansal işlemleri yapmak için akıllı bir 

yoldur. 

0,850 3,841 

6. Finansal Teknolojiler finansal işlemler için en etkin 

yoldur. 
0,806 3,581 

1. Kullandığım Finansal Teknoloji 

Ürünlerini/Hizmetlerini gelecekte de kullanmayı 

planlıyorum 

0,795 3,730 

9. Finansal teknolojilerin kullanımının finansal 

işlemlerim için daha avantajlı olduğunu 

düşünüyorum. 

0,737 3,717 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. 
Açıklanan toplam varyans: %69,832 

KMO örneklem yeterliliği: %88,1; 

Bartlett’s küresellik testi: X2: 2215,639, s.d.:21, 
p<0,0001 

Genel ortalama: 3,384; 
Ölçeğin tamamı için Alpha: 0,911; 

Yanıt kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum… 5: 
Kesinlikle katılıyorum 

 
Tablo incelendiğinde araştırmaya katılanların finansal teknolojilere karşı tutumlarını 

tek boyutta düşündükleri anlaşılmaktadır. Onlara göre, ölçekte yer alan maddeler bir bütün 

halinde algılanmıştır. Bu yönüyle tezin örnekleminde yer alan kişilerin, alanyazında yer alan 3 

boyutlu finansal teknolojilere karşı tutum modelinden farklı düşündükleri söylenebilir. 

Faktörün majör maddelerine bakıldığında ise “Finansal tüketiciler için finansal teknolojileri 

kullanmak çok kullanışlıdır (0,916), “Gelecekte bütün finansal işlemlerimi finansal teknolojileri 

kullanarak yapmayı planlıyorum (0,877)” ve “Finansal Teknolojileri kullanmak beni mutlu eder 

(0,855)” maddelerinin olduğu görülmektedir.  

5.8. Korelasyon Analizi 

Tez kapsamında incelenmek istenen temel soru tüketicilerin yenilikçilik boyutlarının 

finansal teknolojilere karşı tutum geliştirmelerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya 

koyulmasıdır. Bu kapsamda, tüketici yenilikçiliği ölçeğine yönelik gerçekleştirilen faktör analizi 

sonucunda elde edilen boyutların (hedonik yenilikçilik, sosyal yenilikçilik, bilişsel yenilikçilik, 

fonksiyonel yenilikçilik) yine aynı analiz sonucunda elde edilen finansal teknolojilere karşı 
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tutum faktörünü ne düzeyde etkilediği ortaya koymak istenmiştir. Bu etki düzeyi ise regresyon 

modeli ile analiz edilmektedir. Bu kapsamda yapılan çoklu regresyon analizi, bağımlı bir 

değişkene anlamlı etki eden bağımsız değişkenlerin ortaya koyulmasını amaçlamaktadır 

(Kalaycı, 2010: 259). Bu analizin yapılabilmesi için değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin 

olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, öncelikle modelde yer alacak değişkenler arasında korelasyon 

analizi yapılması gerekliliği doğmuştur. Korelasyon analizinin sonrasında ise regresyon 

analizine geçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği korelasyon analizi Tablo 

5.9’da sunulmuştur. 

 

Tablo 5.9. Tüketici Yenilikçiliği Faktörleri ile Finansal Teknolojilere Karşı Tutum Değişkeni 
Arasındaki Korelasyon Analizi (n: 397) 
 

 

 
Std. 

Sapma 

I. Faktör II. 
Faktör 

III. 
Faktör 

IV. 
Faktör 

Finansal 
Teknolojilere 
Karşı Tutum 

I.Bilişsel 
Yenilikçilik 

3,6458 0,94228 1     

II.Sosyal 
Yenilikçilik 

3,0431 1,02197 0,386** 1    

III.Hedonik 
Yeilikçilik 

3,4494 0,80865 0,517** 0,379** 1   

IV.Fonksiyonel 
Yenilikçilik 

3,4039 0,96810 0,414** 0,453** 0,592** 1  

Finansal 
Teknolojilere 
Karşı Tutum 

3,7377 0,88467 0,419** 0,254** 0,402** 0,348** 1 

**p˂0,01 düzeyinde anlamlılık (çift kuyruklu) 

 
Tablo incelendiğinde 4 faktörün de finansal teknolojilere karşı tutum değişkeni ile 

anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçtan hareketle regresyon analizi için 

gerekli olan ön koşulun sağlandığı söylenebilir. 

5.9. Regresyon Analizi ve Hipotezlerin Test Edilmesi 

Teknoloji yenilikçiliği faktörlerinin finansal teknolojilere karşı tutum değişkenini nasıl 

etkilediğini tespit etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 5.10’da 

gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Tez kapsamında 

kurulan modelin bir bütün halinde geçerli olduğunu (p<0,01) anlamlılık düzeyi sayesinde 

söylemek mümkündür. Buradan hareketle, modele dayanarak bağımlı değişken olan finansal 

teknolojilere karşı tutumun tahmin edilebileceği düşünülmektedir. Başka bir deyişle, 

tüketicilerin finansal teknolojilere karşı geliştirdikleri tutumlarında tüketici yenilikçiliklerinin 

anlamlı bir yerinin olduğu söylenebilir. Diğer analizlerde de olduğu gibi regresyon analizinin de 

yapılabilmesi için birtakım değerlerin karşılanması gerekmektedir. Öncelikle, bağımlı değişkeni 

açıklayacak değişkenler arasında yüksek ilişkilerden kaynaklı sorunları işaret eden çoklu 
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bağıntının olmaması gerekmektedir. Modelde bu sorunun yaşanmadığını ileri sürmek için 

Durbin-Watson (D-W) istatistiğinin 1,5-2,5 bulunması (Kalaycı, 2010: 264), tolerans 

değerlerinin 0,200’den daha büyük olması (Büyüköztürk, 2009: 100), VIF (Variance Inflation 

Factors) değerlerinin 10’dan (Alpar, 2012: 390) ve CI (Condition Index) değerlerinin de 30’dan 

küçük olması (Çokluk vd., 2012: 36) otokorelasyon ve çoklu bağlantı olmaması açısından 

istenen değer aralıklarıdır. Tablo incelendiğinde; Durbin-Watson (D-W) istatistiğinin 1,996 

olduğu, tolerans değerlerinin 0,200’den daha büyük olduğu, VIF ve CI değerlerinin belirtilen üst 

değerlerin altında olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle faktörler arasında çoklu 

bağıntı sorununun yaşanmadığı, aslında her bir faktörün birbirinden ayrı olduğu söylenebilir. 

Bunların yanında kurulan model örnekleme dahil edilen kişilerin finansal teknolojilere karşı 

tutumlarını %23,3 oranında açıklamaktadır.   

 
Tablo 5.10. Tüketici Yenilikçiliği Faktörlerinin Finansal Teknolojilere Karşı Tutuma Yönelik 
Etkileri 

 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
edilmiş 

katsayılar 
t-değeri 

 

Anlam 
düzeyi 

 

Çoklu bağlantı 
istatistikleri 

β Std. Hata Beta Tolerans VIF CI 

(Sabit) 1,695 0,194  8,752 0,000 0,685 1,459 1,000 

I. Hedonik Yenilikçilik 0,248 0,050 0,264 4,938 0,000 0,743 1,345 8,833 

II. Sosyal Yenilikçilik 0,026 0,044 0,030 0,584 0,560 0,557 1,794 10,780 

III. Bilişsel Yenilikçilik 0,204 0,065 0,186 3,145 0,002 0,583 1,714 12,401 

IV.Fonksiyonel 
Yenilikçilik 0,105 0,053 0,115 1,985 0,048 0,685 1,459 15,029 

Bağımlı değişken: Finansal Teknolojilere Karşı Tutum; R: 0,483; R2:0,233; Düzeltilmiş R2: 0,235; D-
W: 1,996; Model için F4: 29,788; *p<0,01 

 
Regresyon analizi sonucunda modelin bir bütün halinde finansal teknolojilere karşı 

tutum değişkeni üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Tabloda tüketici anlam 

düzeyleri incelendiğinde Hedonik Yenilikçilik (0,000<0,050), Bilişsel Yenilikçilik (0,002<0,050) 

ve Fonksiyonel Yenilikçilik (0,048<0,050) finansal teknolojilere karşı tutum üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahiptir. Tabloda yer alan standardize edilmiş katsayılar kısmındaki beta değerleri 

incelendiğinde anlamlı faktörlerin etki düzeyleri görülecektir. Modeldeki en büyük etkiye 

Hedonik Yenilikçilik sahipken (0,264), ikinci sırada Bilişsel Yenilikçilikyer almaktadır (0,186). 

Anlamlı etkiler içerisinde ise en düşük düzeye sahip olan değişken ise Fonksiyonel 

Yenilikçiliktir (0,115). Model incelendiğinde Sosyal Yenilikçiliğin, finansal teknolojilere karşı 

tutuma anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Daha iyi izah etmek gerekirse, Hedonik 

Yenilikçilikte yaşanacak bir birimlik artışın finansal teknolojilere karşı tutumda 0,264 birimlik 

bir artış sağlayacağı anlamına gelmektedir. Benzer denklem anlamlı etkiye sahip olan diğer iki 

faktör için de geçerlidir. Bilişsel Yenilikçiliktegerçekleşecek bir birimlik artış, finansal 
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teknolojilere karşı tutum üzerinde 0,186’lık bir artış sağlayabilirken; Fonksiyonel Yenilikçilikte 

gerçekleştirilecek bir birimlik artış 0,115 düzeyinde bir artışın yaşanmasını sağlayacaktır. 
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6. SONUÇ 

Günümüzde teknolojik gelişmeler etkisini çok etkin bir şekilde göstermiş olup, devrim 

niteliğindeki yenilikler ve gelişmelerle hızlı adapte olan finans piyasaları öncü konumuna 

geçmiştir. Finans piyasalarının geleceğini şekillendirecek finansal teknolojiler çeşitli çözüm 

önerileri içermektedir. Şu an piyasada olan bankalar ve diğer finans kurumlarının, gelişen 

teknolojik yeniliklerle etkinliklerini kaybedip yerlerini teknolojik devrimlere bırakacakları 

bilinmektedir. 

Teknolojinin gelişmesiyle, finansal piyasaların işleyişi ve yapısı değişecektir. Finansal 

teknolojinin varacağı noktanın bilinmemesine rağmen şu an ki yeniliklerin etkinliğiyle 

değişimin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bitcoin’in tanıtılmasıyla zirveye çıkan finansal 

teknolojiler ile belirli bir merkeze bağlı kalmadan küresel ölçekte işlem yapabilme, birçok 

alternatifi ortaya koyabilme ve bunlara ilişkin simülasyonlar yapabilme, müşteriler arası hızlı, 

kolay ve ucuz transfer gerçekleştirebilme, aracı kurumları ortadan kaldırabilme gibi birçok 

işlemi yapabilme olanağı oluşmuştur. Birçok avantajıyla birlikte bu hızlı değişimlerin ortaya 

çıkarttığı araçların, işlemlerin ve süreçlerin denetiminin yetersizliği, uluslararası para trafiğinin 

takibinin zorlaşması ve siber güvenlik önlemlerinin yetersizliği bu teknolojilerin kötü niyetli 

olarak kullanılmasına da yol açabilmektedir.  Bu bağlamda artan finansal teknoloji kullanımı 

gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde yeni düzenlemeleri, denetimleri ve güvenlik 

önlemlerini de beraberinde getirmektedir. 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte gerek yeniliği üretenlerin gerekse yeniliği 

kullananların bu yeniliklere uyumu önemli hale gelmiştir. Yeniliklerin başarısı ve devamlılığı, 

tüketici yenilikçiliğinin çalışmasına ve tüketici yenilikçiliğini etkileyebilecek ilgili alanlardaki 

kapsamlı çalışmalara bağlıdır. Kripto paralar, startuplar bir finansal teknolojik yenilik olarak 

değerlendirildiğinde, finansal teknolojilere karşı tutum ve dolayısıyla davranış da 

incelenmelidir. Bu çalışmada, finansal teknolojilere karşı tutumun, tüketici yenilikçiliğinin 

Vandecasteele ve Geuens (2010) tarafından belirlenen dört boyutunun olası etkileri, 

katılımcılara yöneltilen soru formu ile ölçülmüştür. 

Tüketici yenilikçiliği bağlamında, finansal teknolojilere karşı tutumun belirlenmesini 

amaçlayan bu çalışmada, literatür kısmında Türkiye’de henüz yeni yeni çalışılmaya başlanan 

Finansal Teknolojiler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte tüketici yenilikçiliği ile ilgili de 

belirli kavramlar açıklanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise, tüketici 

yenilikiliği ile finansal teknolojilere tutum arasında ilişki var mıdır? Gelişen finansal teknoloji ile 

tüketici yenilikçiliği kapsamındaki tüketicilerin tutumunda bir etken mi olup olmadığı 

sorularına cevap aramaktadır. 

Çalışmaya 405 katılımcı, soru formunu yanıtlayarak destek vermiştir. Yüzde 63 ile 

katılımcıların salt çoğunluğunu erkekler oluşturmakta olup yüzde 37’sini kadın katılımcılar 
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oluşturmaktadır. Cevaplayanların eğitim düzeylerine bakıldığındayüzde 34,3 lise yüzde 27,9 

lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları 18 ile 56 arasında geniş bir aralıkta 

değişim göstermiştir. Soruformunu eksiksiz tamamlayan 405 katılımcıya, tüketici 

yenilikçiliğinin sosyal, fonksiyonel, hedonik ve bilişsel yenilikçilik boyutlarını ölçen boyut 

başına beş adet olmak üzere toplam 20 soru; finansal teknolojilere karşı tutumun düzeyiniölçen 

toplam 10 soru yöneltilmiştir. Ölçeklerin Cronbach Alfa değerlerinin 0,915 olması, ölçeklerin 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ankete katılanların önemli bir kısmının vadesiz/vadeli mevduat, kredi kartı, 

EFT/Havale, kredi, otomatik ödeme, altın, döviz gibi geleneksel bankacılık hizmet ve ürünlerini 

kullandığı tespit edilmiş olup, bitcoin gibi finansal teknoloji aracı olan kripto paraları 

kullananların sadece %3,2 düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların 

%99,5'i gibi büyük bir çoğunluğun mobil/internet bankacılığına ilişkin bilgileri varken 

katılımcıların %98'inin de bu teknolojiyi kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %30'dan 

fazlası mobil/internet bankacılığı dışında, sigortam.net, Kripto para, Western Union, Paycell, 

Vodafone Cep Cüzdan, Findeks, Enuyun.com, BKM ekspress gibi Türkiye FinTek ekosisteminde 

bulunan finansal teknolojik ürünler hakkında bilgiye sahipken, en fazla kullanılan finansal 

teknolojik ürünler mobil/internet bankacılığı dışında, enuygun.com, Western Union, Findeks, 

Sigortam.net, Paycell, Vodafone Cep Cüzdan, Hangikredi.com ve Hesapkurdu.com olmuştur. Her 

ne kadar mobil/internet bankacılığı kullanımı yaygın olsa da Türkiye FinTek ekosisteminde 

bulunan diğer finansal teknolojik ürünlerin kullanımının sınırlı olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan regresyon ölçümünden sonra, toplam dört adet hipotezden üçünün, katılan 405 

kişi baz alındığında desteklendiği görülmüştür. Desteklenen ilk hipotez Hedonik (hazcı) 

yenilikçiliğin finansal teknolojilere karşı tutumunun etkisininanlamlı olduğudur (H3).  

Desteklenen diğer hipotezler, (H2) fonksiyonel yenilikçiliğin finansal teknolojilere karşı 

tutumunun etkisinin anlamlı olduğu ve (H4) bilişsel yenilikçiliğin finansal teknolojilere karşı 

tutumunun etkisinin anlamlı olduğudur. Sosyal Yenilikçiliğin ise, finansal teknolojilere karşı 

tutuma anlamlı bir etkisinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışma, tüketici yenilikçiliğine ait boyutların, günümüzde yaygınlaşan finansal 

teknolojileri kullanımına karşı tüketicilerin tutumlarının bileşenlerine olası etkisini incelemek 

için, 405 katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırma ile yapılmıştır.  

Hedonik yenilikçilik faktöründe, tüketicilerin finansal teknolojilere karşı tutumlarının 

zevk, eğlence, haz alma gibi duygularının etkili olup olmadığını ölçmeye yönelik sorular 

sorulmuştur. Elde edilen bulgular, özellikle tüketicilerin Hedonik yenilikçiliğinin, yani bireylerin 

zevk alma, eğlenme, değişiklik arayışı gibi duygularının; finansal teknolojilere karşı tutumlarına 

en büyük etkisi olduğu yönündedir. Dolayısıyla, bu tespit ile ilgili olarak Hedonik tüketici 
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yenilikçi bireyler, yeni kullanacağı ya da sahip olacağı ürünlere sadece somut varlıkları için değil 

onlardan elde edecekleri zevk, eğlence gibi duygulara göre sahip olmak istemektedirler. 

Bunun yanı sıra, bilişsel yenilikçilik yani düşünme ve yeni deneyimlerden zevk alma 

eğilimleri, finansal teknolojilere karşı tutumda etkisinin hedonik yenilikçilikten az da olsa, 

büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bilişsel yenilikçilik kavramıyla ilgili, zihinsel enerjisini, sebep ve 

etkileri öğrenerek problemin derinine inmek için kullanmalarının finansal teknolojilere 

tutumlarını öğrenecek sorular sorulmuştur.  Bulgular sonucunda, problem çözmeyi seven ve 

yeni deneyimleri araştıran bilişsel yenilikçilerin finansal teknolojilere tutumu anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Fonksiyonel yenilikçilik en düşük etki düzeyine sahip yenilikçilik olarak 

gözlemlenmiştir. Fonksiyonel yenilikçilik ile ilgili, tüketicilerin fonksiyonel fayda sağlamak, 

problemlerin çözümü için etkili çalışarak daha fazla yarar sağlamalarının finansal teknolojilere 

tutumunu ölçmek için sorular hazırlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, tükettikleri mal ve 

hizmetlerin işlevsel özelliklerinden etkilenerek bir değerlendirme yaptıklarında zaman 

kazandıkları ve işlerini kolaylaştıran finansal teknolojilere karşı tutumları anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Sosyal yenilikçilik ile ilgili, tüketicilerin toplumda ve özellikle çevrelerinde kabul 

görmeleri amacıyla, kendilerini çevredekilerden daha farklı hissetmelerinin finansal 

teknolojilere tutumunu ölçmek için sorular yöneltilmiştir. Bulgular sonucunda, sosyal olarak 

motive olan tüketicilerin statü, prestij, ayrım, imaj, aidiyet hissi ve saygınlık hissi gibi 

özelliklerini değerlendiklerinde finansal teknolojilerle sosyal yenilikçilik arasında mevcut 

örneklemde istatistiki olarak anlamı bir ilişki bulunamamıştır.  Nitekim Koç vd. (2017), 

çalışmalarında bu çalışmaya parelel olarak Instagram-Dükkân sisteminin tercih edilme 

güdülülerininin hazcı ve fonksiyonel yenilikçilik olduğunu, sosyal yenilikçiliğin ise anlamlı bir 

etkisi bulunmadığını tespit emişlerdir.  Bununula birlikte, internet alışverişine ilişkin Tetik 

(2018)’in çalışmasında yine bu çalışmaya paralel olarak hedonik yenilikçiliğin pozitif etkisi 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Çalışma kapsamında her ne kadar sosyal yenilikçilik ile finansal teknoloji kullanımına 

ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış olsa da tüketici yenilikçiğinin diğer alt 

boyutları olan hedonik, bilişsel ve fonsiyonel yenilikçilik arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

bulunmuştur.  

Ankete katılanların hedonik yenilikçilik faktörünün sorularına yönelik verdikleri 

cevapların öz değerleri dikkate alındığında katılımcıların ağırlıklı olarak hedonik tüketiciler 

olması finansal teknolojiye karşı tutumda hedonik yenilikçilik boyutun daha etkin çıkmasına 

neden olmuştur. Bu kapsamda ileride yapılacak çalışmalarda seçilecek farklı örneklemlerin 

farklı sonuçlar çıkaracağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu araştırma Mersin ilini kapsadığından, 
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bundan sonra yapılacak çalışmalarda bölgesel, ulusal ve uluslararası bazda içsel ve 

karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılabilir. Bununla birlikte yapılan bu çalışmada 2017 yılı 

Türkiye FinTek Ekosisteminde yer alan bazı ürünler çalışmanın kapsamı içine alınmıştır. 

Bundan sonraki çalışmaların, Türkiye FinTek Ekosisteminin tamamı ele alınarak yapılabileceği 

gibi Küresel FinTek Ekosistemi dikkate alınarak yapılması da daha derinlemesine sonuçlar 

verebilecektir. Çalışma sonucunda bulunan bulgular ışığında Mersin ili kapsamında mevcut ya 

da piyasaya yeni sürülecek finansal teknolojik ürünler için hedonik yenilikçi tüketicilere yönelik 

pazarlama stratejilerinin uygulanmasının başarılı sonuçlar vereceği düşünülmektedir.    
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