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Üçüncü taraf h�zmet sağlayıcıların (TPP) API’ler aracılığıyla
hesap b�lg�s� ve ödeme emr� başlatma h�zmetler� g�b�
bankacılık h�zmetler�n� sunmasıyla açık bankacılık ter�m�
yerleş�rken, açık f�nans tarafında fırsatlar devam
etmekted�r. Açık f�nans, bankacılık dışı f�nansal b�lg�ler� ve
h�zmetler� de kapsamakta ve müşter�n�n kontrolünü ön
plana almaktadır. Açık f�nans ve daha �ler� sev�yede f�nans
dışı kurumların ver�ler�n� de kapsama alan açık ver�,
müşter� rızasını temele alarak ver�ler�n TPP’ler, f�nans
kurumları ve ver� sah�pler� tarafından er�ş�me açık
olmasını temele alır. 

F�nansal Ekos�stem�n Gel�ş�m�

 T�nk, From Open Bank�ng to Open Data Econom�es, 2022.
 Ba�n&Company, Cop�ng w�th the Challenge of Open Bank�ng, 2018. 
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Yen� h�zmetlerden yararlanmak �ç�n farklı f�nansal
kuruluşa ver� taşımakta �stekl�

 %63'ü
Müşter�ler�n 

2

Günümüz f�nansal ekos�stemde müşter�ler, kullanım
kolaylığı sunan, hızlı ve k�ş�selleşm�ş ürünler�n yer aldığı
h�zmetler� terc�h etmekted�r. F�nansal h�zmetler�n
alınab�leceğ� alternat�f çözümler�n artması, anlık olarak
yararlanılab�lecek fırsat arayışlarını ve farklı uygulamalara
yönel�m� de artırmaktadır. Bunun �ç�n müşter�n�n
deney�m�n� kolaylaştıracak, müşter�n�n aldığı her h�zmette
(sağlık, enerj�, seyahat, kamu vb.) f�nansal deney�m�n�
�y�leşt�recek çözümler gel�şt�r�lmekted�r. 



Bankalar ve f�ntekler f�nansal ürünler� daha fazla
bağlamsal olarak, �ht�yaç anında sunmaya çalışmaktadır. 

Gömülü f�nans, açık bankacılık ve açık f�nans
teknoloj�ler�n�n n�ha� uygulaması olarak kabul ed�lmekte
ve müşter�n�n �ht�yaç duyduğu bağlamda deney�m�
aksatmadan f�nansal h�zmetler� sunmaktadır. 

F�nansal �şlemler�n, f�nansal araçlar ve uygulamaların
yanında f�nans dışı uygulamalarla da g�derek daha fazla
yapılması, b�r d�ğer �fade �le, gömülü f�nansın ortaya
koyduğu değerler�n ortaya çıkması, f�nansal h�zmetler�n
görünmezl�ğ� kavramını da ön plana çıkarmıştır.

2017 yılında PSD2 kapsamında açık bankacılıkla
başlayan ver� paylaşımı, açık ver� ve f�nansal
h�zmetler�n görünmezl�ğ�ne doğru gel�ş�rken f�nansal
kurumların f�nans dışı kurumlarla entegre çalışma
sev�yes�, bu alandak� potans�yel başarılarını
bel�rleyecekt�r ve f�nansal düzende açık ver�
ekonom�s�n�n temel�n� oluşturan programlar ve
oluşumlar bu ölçüde artış gösterecekt�r.

F�nansal Ekos�stem�n Gel�ş�m�

3. T�nk, From Open Bank�ng to Open Data Econom�es, 2022
4. Gartner, Hype Cycle for D�g�tal Bank�ng Transformat�on, 2022.
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Tanımlar



Temel olarak açık bankacılığın üzer�ne
gel�şen açık f�nans, para alışver�ş�ne konu
olan �şlemlerde (telekomün�kasyon, s�gorta,
perakende vb.) müşter�ler�n ver�ler�n� h�zmet
kapsamında rıza dah�l�nde paylaştığı ver�
paylaşım model�d�r. 

Açık f�nans, f�nansal ürün ve h�zmetler�n sunulmasında yalnızca
bankaların değ�l, d�ğer f�nansal kuruluşların da ver�ler�n� f�nansal
ekos�steme kazandırdığı b�r çerçevey� sunmaktadır.

Açık F�nans Ned�r?

5. Accenture, Jo�n�ng The Open F�nance Wave, 2022.

Kaynak: Pla�d

5 F�nansal kuruluş
müşter�ye f�nansal
h�zmetler sunar.

F�nansal kuruluşlar
ver� ağına bağlanır ve  
ver� alış-ver�ş�nde
bulunurlar.

Ver� ağı, müşter�
ver�ler�n�n güvenl� b�r
şek�lde yetk�lend�r�lmes�n�
kolaylaştırır.

Uygulama müşter�ye
ver� odaklı f�nansal
h�zmetler sunar.

Uygulamalar ver�
ağına bağlanır ve ver�
alış-ver�ş� yapar.

Açık F�nans Nasıl Çalışır?

Ver� Ağı
F�nansal
Kuruluş Uygulama

Müşter�



Açık F�nans Ekos�stem�
Düzenley�c� otor�teler�n standartları oluşturduğu, bu çerçeve dah�l�nde API'ler�n üret�ld�ğ�, h�zmet üretmek amaçlı kullanıldığı ve bu ürün ve h�zmetler�n
son kullanıcılara ulaştığı açık f�nans ekos�stem� görsel� aşağıda yer almaktadır. Bu ekos�stem ver� tarafında f�nansal kurumların ver�ler�n� ekos�steme
açması, yen�l�kç� yaklaşımı ve sağladığı etk�leş�m doğrultusunda ekonom�ye ve f�nansal kapsayıcılığı artırarak topluma çeş�tl� açılardan katkı
sağlamaktadır.
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Müşter�ye kes�nt�s�z b�r deney�mle
ulaşılması �ç�n f�nansal kuruluşların,
f�nans dışı kuruluşların tuttuğu b�lg�lere
de er�şmes� gerek�r. Bu aşamada açık
ver� m�mar�s�n�n temeller� oluşmaktadır. 

F�nansal ver�lerle sınırlı olmayan açık
ver�, kuruluşların b�rçok türde ver�y�
paylaşmasına ve bunlara er�şmes�ne
olanak tanır. 

Bu durum, müşter� deney�m�n� �y�leşt�ren
ve gerçek dünyadak� sorunları
çözmeler�ne olanak tanıyan ürünler ve
çözümler gel�şt�rmeler�n� sağlar.

Açık Ver� Ned�r?

Kaynak: Forrester6. T�nk, From Open Bank�ng to Open Data Econom�es, 2022.
7. Accenture, Jo�n�ng The Open F�nance Wave, 2022.
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Temel
Göstergeler



D�j�tal Bankacılık Dönüşümü HypeCycle, 2022

Açık f�nans ve açık ver� odağında hype cycle �ncelend�ğ�nde açık bankacılık
stratej�ler� ve buna bağlı olarak API portalları gel�şt�rme süreçler� küresel
olarak olgunlaşma evres�ne g�rm�şt�r.

2021 yılındak� araştırmaya göre, API traf�ğ�
web traf�ğ�ne göre  b�r yılda %300 daha hızlı
büyüdüğü saptanmıştır. Bu  oran, API
pazaryerler�n�n ve API gel�şt�rme
portallarının artışının da b�r sonucudur.
Açık bankacılık ve açık f�nans uygulamaları
da gömülü f�nansı besleyen unsurlardan
olmuştur.
Bulut b�l�ş�m teknoloj�ler�, geleneksel
bankacılık h�zmetler�n�n buluta taşınmasına
olanak sağlamış ve bu teknoloj� bankaların
büyük b�r eğ�l�mle serv�s model�
bankacılığa yönel�m�n� sağlamıştır.
Açık ver�ye doğru �lerleyen küresel f�nans
s�stem�nde en temel gel�ş�m alanı f�nansal
ver� API’ler� olacaktır ve henüz küresel
olarak �novasyona açık bölgede yer
almaktadır.

19. Gartner, Hype Cycle for D�g�tal Bank�ng Transformat�on, 2022.
Kaynak: Gartner
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Açık Bankacılık Temell� Kurulan Platformların Artışı

Açık f�nansı besleyen en öneml� unsur,
öncel�kl� olarak bankaların API'ler�n� üçüncü
taraflara kullanıma açmasıdır.

Bunun en öneml� tarafı �se bu API’ler�n
altyapısının oluşturulduğu platformlardır. 

Küresel olarak bankaların API platformları
ve API ürünler� artış göstermekted�r.

Avrupa ve İskand�navya bölgeler� 1141 açık
bankacılık platformu �le başı çekerken Asya
Pas�f�k bölges� �se 155 platform �le bu
bölgeler� tak�p etmekted�r.

20. Platformable, Open Bank�ng Trends Report, 2022.

Kaynak: Platformable
20Asya Pas�f�k

Doğu Avrupa & Rusya

Avrupa & İskand�navya

Lat�n Amer�ka

B�rleş�k Krallık

ABD & Kanada

Orta Doğu & Afr�ka
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Bölgelere Göre Açık Bankacılık Platform Büyümeler� Sayısı
(2019 3. Çeyrek - 2021 3. Çeyrek) 



Küresel Platformlar ve API Sayılarının Bölgesel Dağılımı, 2022

Avrupa bölges� hem platformlar
hem de API ürünler� açısından 2537
API ürünü ve 1160 platform �le �lk
sırada yer almıştır.

Asya Pas�f�k bölges�, düzenlemeler�n
etk�s� �le yıllık API platformları
büyüme oranında %44 �le �lk
sıradadır.

21. Platformable, Open Bank�ng Trends Report, 2022.

Kaynak: Platformable
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Açık Bankacılık
Platformları

2021 Yılına Göre Platform
Sayılarında Yıllık Artış (%)

Açık Bankacılık
API Ürünler�

Küresel Görünüm



Dünyadak�
Gel�şmeler



Dünyada açık f�nansa g�den yolda AB ülkeler� ve
özell�kle B�rleş�k Krallık ön plana çıkmaktadır.
Türk�ye; f�nansal pazardak� talep açısından ger�
planda kalırken, düzenley�c�ler tarafından destek
bakımından ortalama sev�yeded�r.

Küresel Açık F�nans Olgunluk Endeks�

Pazar taleb�n�n yüksekl�ğ� en büyük gösterged�r.
P�yasadak� düzenlemeler, g�r�ş�mler� tet�kley�c� olab�leceğ�
g�b� engelley�c� etk�ler de oluşturab�l�r.
Açık f�nans h�zmetler�nde, az sayıda yerleş�k f�nansal
kuruluşun baskınlığı �novasyonu yavaşlatır.
Nak�tten z�yade elektron�k ödemelere olan �ştah, açık
f�nansın ben�msenmes�n� hızlandırır.

Açık f�nans olgunluğunda en öneml� unsurlar:

8. T�nk, From Open Bank�ng to Open Data Econom�es, 2022.

8

Kaynak: T�nk
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Hong Kong
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Açık F�nansa
G�derken
Avrupa’da
Düzenlemeler

Kaynak: T�nk

GDPR: General Data Protect�on Regulat�on

RTS: Regulatory techn�cal standart
EBA: European Bank�ng Author�ty

VRP: Var�able recurr�ng payment 
SEPA: S�ngle Euro Payments Area
EC: European Comm�ss�on



Avrupa B�rl�ğ�
D�j�tal F�nans Stratej�s�

B�rleş�k Krallık
FCA - Açık F�nans Stratej�s�

H�nd�stan
Ind�a Stack

Brez�lya
Açık F�nans G�r�ş�m�

S�ngapur
SGF�nDex

Avustralya
Consumer Data R�ght

Türk�ye
BKM API Geç�d�

Kanada
Consumer D�rected 
F�nance Framework

ABD
F�nanc�al Data Exchange

Güney Kore 
MyData, MyPayment

Bahreyn
Açık F�nans Çerçeves�

Ülkeler�n Açık F�nans - Açık Ver� Kapsamında G�r�ş�mler�
Ülkelerdek� uygulama örnekler�ne bakıldığında b�rb�r�ne benzer yapıların oluşturulduğu görülmekted�r. Müşter�n�n korunduğu; ver� paylaşım
m�mar�s�n�n ve altyapısının müşter�n�n öncel�kl� olarak ele alındığı b�r yapıda kurgulanması, açık f�nans �le kazanılan b�r durum olmuştur. İncelenen
örnekler; platformları, �ş modeller� ve altyapıları �le d�ğer ülkeler �ç�n örnek oluşturmaktadır.

Ülke G�r�ş�mler�nde Ortak Yapı

Düzenley�c�ler�n ortak-paylaşımlı
yapıyı bel�rleyerek oluşuma
öncülük etmes�

Ver� alıcı ve sağlayıcıların
bulunduğu altyapı ve platform

Müşter� ver� güvenl�ğ�

Ver�ler�n kapsamının ve ekos�steme
katılacak ver�ler�n çerçeves�n�n
bel�rlenmes�

Müşter�ler�n kend� ver�s�n� tutma,
taşıma ve engelleme hakkı
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Türk�ye'de Mevcut Durum - BKM API Geç�d�

18. TCMB, Açık Bankacılık Basın Duyurusu, 1 Aralık 2022.18. TCMB, Açık Bankacılık Basın Duyurusu, 1 Aralık 2022.
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Konsol�de Hesap
B�lg�s� Sağlama

Ödeme Emr�
Başlatma

HHS: Hesap H�zmet� Sağlayıcı
YÖS: Yetk�l� Ödeme Sağlayıcı

TCMB tarafından 1 Aralık 2021’de yayımlanan "Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k Para İhracı �le Ödeme H�zmet� Sağlayıcıları Hakkında Yönetmel�k"
ve "Ödeme ve Elektron�k Para Kuruluşlarının B�lg� S�stemler� �le Ödeme H�zmet� Sağlayıcılarının Ödeme H�zmetler�  Sağlayıcıları Hakkında
Alanındak� Ver� Paylaşım Serv�sler�ne İl�şk�n Tebl�ğ" �le ödeme h�zmetler� ver� paylaşım serv�sler� (ÖHVPS) olarak adlandırılan bu �k� yen� ödeme
h�zmet� �ç�n tarafların roller�, sorumlulukları ve yükümlülükler� bel�rlenm�şt�r.

Türk�ye’de açık bankacılık h�zmetler�, 1 Aralık 2022 �t�bar�yle Bankalararası Kart Merkez� (BKM) tarafından gel�şt�r�len "GEÇİT" altyapısı �le
sunulmaya başlamıştır,  28 Şubat'a kadar 10 bankanın s�steme entegre olması zorunlu tutulmuştur.



Açık F�nans ve
Açık Ver�
Odağında
Ş�rketler



Kaynak: FT Partners

Dünyada Açık F�nans ve Açık Ver� Odaklı F�ntekler
Açık f�nans ve açık ver�n�n temel�nde yer alan en temel fonks�yonlar f�nansal kuruluşlar arasında entegratörlük ve API'ler�
kullanarak müşter�ler�n f�nansal ver�ler�n� b�r araya get�rerek sunan uygulamalardır. Aşağıda dünyada bu kapsamda faal�yet
gösteren f�ntek örnekler� göster�lm�şt�r.



İsveç merkezl� T�nk, bulut tabanlı b�r
platform olarak f�nansal h�zmetler �ç�n
altyapı ve ver� ürünler� sunuyor. 
Avrupa’da 3400 banka entegrasyonuna
ulaşmış ve 250 m�lyon müşter�s� vardır.
Ödeme tet�kleme ve b�reyler �ç�n
f�nansal yönet�m uygulmasıdır.
Aynı zamanda sunduğu API’ler
aracılığıyla uygulama, �şletmeler ve
gel�şt�r�c�ler �ç�n f�nansal ver� ve
aks�yona dönüştürüleb�l�r tavs�yeler
sunmaktadır.

İng�ltere merkezl� kuruluş b�reyler�n
banka hesapları, emekl�l�k maaşları,
yatırımları, borçları, araç ve konut
f�nansmanı g�b� ver�ler�ne ortak tek b�r
yapıda er�ş�p tak�p etmeler�ne ve
yönetmeler�ne olanak sağlayan
f�nansal sağlık uygulamasıdır.
F�nansal kurumlara açık ver�
platformu olarak da �şlev görmekted�r.
F�nansal tüket�c�ler hakkında ver�ler ve
�ç görüler sunulmaktadır.
B2C ve B2B olarak çözümler
sunmaktadır.

22. FT Partners, Open Bank�ng Rearch�tect�ng the F�nanc�al Landscape, 2021.



Yap�ly önde gelen API altyapısı
sağlayıcılarındandır.
Amer�can Express, Intu�t Qu�ckbooks,
IBM ve GoCardless g�b� müşter�lere
h�zmet sunmaktadır.
API kanalları ve serv�s h�zmetler�n�
aksama durumuna karşı �zleme �mkanı
vererek müşter�ler �ç�n düzenlemelere
uyum �mkanı ve üçüncü taraf h�zmet
sağlayıcılardak� faal�yet akışını �y�
yöneteb�lmey� sağlıyor.

ABD merkezl� Pla�d, f�nansal ürünler�n
gel�şt�r�lmes� �ç�n API’ler sunmaktadır.
Aynı zamanda banka hesaplarını
üçüncü taraf kuruluşlarla kolayca
bağlamasına olanak sağlamaktadır.
11 b�n banka ve f�nansal h�zmet ş�rket�
ve 200 m�lyon müşter� entegrasyonunu
sağlamıştır.
2020 yılının Mayıs ayında Pla�d
Exchange kurulmuştur. Bu f�nansal
kurumların 12 aydan kısa b�r sürede
ölçekleneb�l�r API temell� çözümler�n
gel�şt�r�leb�leceğ�ne �mkan
sağlamaktadır.

23. FT Partners, Open Bank�ng Rearch�tect�ng the F�nanc�al Landscape, 2021.



İspanya merkezl� Strands, küresel
bankacılık sektörü �ç�n büyük ver�,
mak�ne öğrenmes� ve d�j�tal para
yönet�m� yazılımları gel�şt�ren b�r
ş�rkett�r.
F�nansal sağlık yönet�m�, KOBİ’ler �ç�n
f�nansal yönet�m, tüket�c�ler�n
ver�ler�nden f�nansal kuruluşlara �çgörü
sunma, üçüncü taraf kuruluşlarla
entegrasyon ve bankacılık SaaS
platformu çözümler� bulunmaktır.

ABD merkezl� MX, güven�l�r API’ler �le
açık f�nans ekonom�s�n� �nşa etmek
v�zyonuyla �lerlemekted�r.
Bankalar, kred� kuruluşları ve d�ğer
f�nansal kuruluşlar �ç�n d�j�tal dönüşüm
platformu �le ver� temell� ürünler
sunmaktadır.
13 b�nden fazla f�nansal kuruluş ve
f�ntekle entegrasyon, 200 m�lyondan
fazla tüket�c�ye er�ş�m sağlanmıştır.

24. FT Partners, Open Bank�ng Rearch�tect�ng the F�nanc�al Landscape, 2021.

Ana Müşter�ler Seç�l� Müşter�ler Seç�l� Ortaklıklar



Açık ve Paylaşımlı F�nans Ekos�stem�n�n Katkıları

Daha fazla
ver�ye ulaşım
�mkanı

Ver�n�n ortak b�r yapıda
dolaşımı �le yen�l�kç� ve
katma değerl� ürünler�n
artışı

F�nansal h�zmet
sağlayıcılar arasında
rekabet�n
tet�klenmes�

Müşter�n�n kend�
ver�s�n� yönetmes� ve
k�ş�selleşt�r�lm�ş
ürünlere kolay er�ş�m

Yen� �ş b�rl�kler�
�le yen� �ş
modeller�n�n
ortaya çıkışı

Yen� f�nansal teknoloj�
çözümler� �le müşter�
deney�m�n�n �y�leşmes�

Kolay tak�p ed�leb�l�r,
entegre ve şeffaf yapı

F�nansal
kapsayıcılığa
katkı 
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