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Hızlı ve etkn yaklaşımlar mevcut
ş yapış şekllern değştryor

T

ürkye’nn genç nüfus,
grşmc kaynağı ve
Endüstr 4.0’ın da
etkleryle güçlenen
fnans hzmet sektörüyle bu
gelşmde öneml br yer aldığını
söyleyen noktada İş Faktorng
Genel Müdürü Al Erdal Aral,
“FnTech sstem ülkemzde yen
grşm ve yatırımlar le beraber
her geçen gün büyümektedr.
Özellkle hızlı ve etkn FnTech
yaklaşımları fnans dünyasına
yen br boyut kazandırmakta
ve Şrketmzde olduğu gb
mevcut ş yapış şekllern
değştrmektedr. Bu noktada
Faktorng sektöründe br lk olan
ÇekMatk; br chatbot uygulaması
olması tbarı le dünyada da lk
olma özellğn taşımaktadır.
ÇekMatk uygulaması bu alanda
örnek teşkl etmektedr. Yne hal
hazırda hayata geçrlen br başka
fnansal hzmet olan Tedarkç
Fnansmanı Platformu le özellkle
çok noktadan tedark sağlayan
büyük frmalara da öneml
mkânlar sağlanmıştır” ded.
Yeni sanayi devrimi ile birlikte teknoloji
tarafında meydana gelen değişim, günümüzde finans sektörünü de fazlasıyla etkiledi. Bu değişimin ortaya çıkardığı yeni
alanlardan biri olan FinTech’ler mevcut
ekosistemi farklı bir boyuta taşımayı başardı. Bu noktada İş Faktoring Genel Müdürü Ali Erdal Aral, FinTech dünyasını
değerlendirdi…

*Fnans dünyası teknolojy yoğun
olarak kullanan br sektör… FnTech
kavramı tam olarak bu sektörde ney
fade edyor?
Endüstri 4.0’ın hayatımızın her alanını etkilemesi ile beraber bu dönüşümden
finansal sektörlerin de etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. FinTech kavramı ise
söz konusu dönüşümün bir çıktısı olarak teknoloji ve finans sektörlerinin finansal hizmetlerinin daha verimli bir şekilde işlemesini amaçlamaktadır. Böylelikle tüketicilerin finansal hizmetlere
erişimi yeni ve hızlı yollardan sağlanmaya başlamıştır. FinTech ile birlikte son
zamanlarda öne çıkan en önemli unsurlar ise şüphesiz internetin her zaman ve
her yerden kullanımı ve dolayısıyla mo-

makroekonomik çıktılar finansal hizmetler sektörünü doğrudan etkilemekte
ve bu gelişmeler çevresinde ise yenilikçi ve yaratıcı işletmelere dünyada olduğu gibi ülkemizde de rastlanılmaktadır.
Özellikle finansal sektör alanında köklü deneyim geçmişimiz ve özellikle mobil kullanıcı yoğunluğumuz bu noktada
bizlere ciddi avantajlar yaratmaktadır. İş
Faktoring olarak geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz yeni ürünler ile bu dönüşümün kendi alanımızdaki öncüsü olmaya ve sektör liderliğimizi teknolojik yatırımlarımız ile beraber desteklemeye
devam edeceğimizi belirtmek isterim.

bil uygulamalara olan rağbetin artması
olmuştur. İş Faktoring olarak bu dönüşümün farkındalığıyla, toplam hacmimiz
içinde payı artan Tedarikçi Finansmanı
ürünümüzü de “İş Tedarik” uygulaması ile dijital ortama taşıdık. “İş Tedarik”
uygulaması alıcı ve satıcıları online platformda buluşturan, her iki tarafa da fayda sağlamayı amaçlayan bir ürün aslında.
Tedarikçiler; alacaklarını vade beklemeden tahsil ederek nakit akışlarını optimize etmek, geniş tedarik zincirine sahip
olan güçlü alıcılar ise, tedarik süreçlerinde kesintiye uğramamak ve faaliyetlerini
sağlıklı şekilde sürdürmek için tedarikçilerinin finansmana kolay erişimlerini
sağlamayı istemektedirler. Bu kapsamda tedarik zinciri finansmanı; tedarikçilerin bir finans kuruluşu tarafından finanse edilebilmeleri için, alıcıların satın
aldıkları mal ve hizmete dair olan faturaları onaylayarak satın alımı teyit ettiği bir
düzenleme olarak da tanımlanabilmektedir. İş Tedarik uygulaması; işletmelerin finansman işlemlerini daha hızlı ve
güvenli gerçekleştirmelerine, operasyonel iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur.

cekmatik.com.tr ya da kurumsal web sitemizi kullanarak kredi taleplerini zaman ve mekân sınırı olmadan 7gün 24 saat iletmelerini ve belirli bir tutara kadar
olan taleplerinde değerlendirme sonucunu birkaç saniye içerisinde alabilme
imkânını sunmaktadır.
Teknolojinin getirdiği fırsatlardan yararlanılarak oluşturulan bu ürünlerimiz,
müşterilerimizin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmekle kalmayıp aynı zamanda e-posta ya da telefon
trafiği ile yürütülen sürecin çok daha dinamik ve etkin olmasını sağlayarak zaman ve iş gücü tasarrufu da sağlamakta,
veri transferinin güvenli bir şekilde yapılması imkânını getirmektedir.

Diğer bir dijital ürünümüz olan ÇekMatik’i; KOBİ ve mikro segment müşterilerimizin belirli bir tutara kadar olan
faturalı işlemlerinde hızlı finansmana ulaşabilmesi için 2017 yılının Kasım
ayında hayata geçirmiştik. Yeni ürünümüz; müşterilerimize, ÇekMatik mobil
uygulaması, Facebook Messenger, www.

Krptopara
kavramı yen
medya le artık
ç çe

ING Bank’tan
FnTech
grşmclerne
100 bn TL
destek

Kadir Has Üniversitesi tarafından bu yıl
yedincisi düzenlenen Yeni Medya Konferansı, yapıldı. Açılış konuşmasını yapan,
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Çiğdem Bozdağ, kriptopara
ile yeni medyanın çok ilgili gibi görünmediğini ancak birbirleriyle çok iç içe
kavramlar olduğunu dile getirerek “Kişiler arasındaki iletişimin merkezi kurumlardan bağımsız olarak işleyebilmesi, anonim bir şekilde değiş tokuş sağlayabilmek, bütün bunlar başından bu yana
internetin içinde olan ve kriptoparayı
besleyen özellikler. Kriptopara artıları
ile beraber geliyor ve finans dışında alanları da etkiliyor” dedi. Kriptopara denince herkesin aklına Bitcoin geldiğini söyleyen Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya
Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat ise, “Kriptopara kavramının kendisine bakarsak burada bambaşka şeyler var.
Kurumların, devletlerin bu kripto modelini alıp kendi kriptoparalarını yaratması kendi bankacılık sistemleri, merkez
bankaları para politikaları ile birleştirmesi bunun üzerinden aslında dünyanın
hem finans alanında hem devlet yönetimi, vergi toplama alanında bambaşka
yerlere gitmesi var. Bütün bunların hepsinin dağıtım, yönetim, tüketim, paylaşım alanı da işte bu yeni medya… Burada

Big Bang Girişimcilik Yarışması kapsamında verilen ING Bank FinTech Özel
Ödülü ile ING Bank tarafından başarılı bulunan FinTech girişimcilerine ödül
olarak toplam 100 bin TL destek sağlanacak. Bu yıl 6’ıncısına imza atılan Big
Bang Girişimcilik Yarışması’nda başarılı bulunarak 17 milyon TL’den fazla ödül
veya yatırıma ulaşması beklenen tüm girişimciler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama
Kuluçka Merkezi’nde de bir yıl süreyle açık ofis, satış, mentorluk ve network
gibi ayrıcalıklı imkânlara sahip olacak.
ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, işbirliğine ilişkin
değerlendirmesinde, “ING Bank olarak
hem kurum içinde hem de dışında güçlü bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve desteklemek için uzun
yıllardır çalışıyoruz. Türkiye’de bu ekosistemin gelişmesi herkes için öncelik
olmalı. Çünkü inovasyon ve girişimcilik
sadece finans ve teknoloji sektörlerinde
değil, tüm sektörlerde Türkiye için çok
değerli bir itici güç olma özelliği taşıyor”
dedi. Bu anlamda hem şirkete hem de
ülkeye yapılabilecek en değerli yatırım
alanlarının inovasyon ve girişimcilik olduğuna dikkat çeken Şamlı, ING Bank
olarak bu bilinçle inovasyon ekosisteminde kalıcı etkiler yaratmaya odaklan-

yeni medyadan kasıt radyo, televizyon
ve gazetelerin internetten yayın yapması değil, tam tersine bireyin eline bir cep
telefonu aldığı andan itibaren, anlattığı,
paylaştığı yaşamın kurumlara, toplumlara sirayet etmesi. Artırılmış gerçeklik,
sanal gerçeklik de aslında buranın bir yaşam alanına dönüşmesi. Kriptopara da
ister devlet tarafından ister Bitcoin olsun bütün bunların arasındaki para alışverişinin, ticaretin ve bilgi değiş-tokuşunun başlıca alanlarından bir tanesi “ diye
konuştu.

*Djtal dönüşüm le brlkte devrmsel
ve yıkıcı dönüşümlere şahtlk edyoruz.
Bu çerçevede FnTech şrketler genel
olarak fnans şrketlernde br yıkıcı
dönüşüme yol açablr m?
Teknoloji uzun yıllardır finans sektörünün içinde yer almasına rağmen, son
günlerde hem global hem de yerel düzeyde ciddi anlamda etkisini hissettirmektedir. Değişen müşteri talepleri ve

dıklarını vurguladı. Şamlı, şöyle devam
etti: “Bankacılık sektörünün laboratuvarı olması amacıyla hizmete açtığımız
inovasyon atölyemiz Orange Lab, kurum
içinde inovatif fikirleri desteklediğimiz
global düzeydeki Yenilikçilik Kampı ve
İnovasyon Fonu ile geçen yıldan beri
memnuniyetle yürüttüğümüz İTÜ ARI
Teknokent iş birliğimiz en önde gelen
çalışmalarımız arasında. Geçen yıl ilk
kez içinde yer aldığımız Big Bang Girişimcilik Yarışması sayesinde girişimlere kuluçka döneminde de destek sağlamış olduk. Bu kapsamda üç projeye finansal desteğin yanı sıra bir yıl boyunca
Orange Lab’in ofis alanını ücretsiz kullanma imkânı sağladık. Ayrıca 40’ı aşkın yöneticimizle oluşturduğumuz mentör ağımız üzerinden birçok girişimciyle
birebir çalışarak uzman desteği sağladık. İTÜ Çekirdek işbirliğimizin finansal teknolojiler konusunda bizi bir adım
daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz.”
İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan ise gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak, şunları kaydetti: “Av-
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*FnTech dünyasında Türkye’nn
konumunu nasıl görüyorsunuz?
Uluslararası pyasalarda faalyet
göstereblecek FnTech şrketlermz
çıkablr m?
Türkiye genç nüfusu, girişimci kaynağı ve Endüstri 4.0’ın da etkileriyle, güçlenen finansal hizmet sektörü ile bu gelişimde önemli bir yer almaktadır. FinTech sistemi ülkemizde yeni girişim ve
yatırımlar ile beraber her geçen gün büyümektedir. Özellikle hızlı ve etkin FinTech yaklaşımları finans dünyasına yeni
bir boyut kazandırmakta ve Şirketimizde olduğu gibi mevcut iş yapış şekillerini değiştirmektedir. Bu noktada Faktoring sektöründe bir ilk olan ÇekMatik;
bir chatbot uygulaması olması itibarı ile
dünyada da ilk olma özelliğini taşımaktadır. Yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş olan ÇekMatik uygulaması bu alanda emsallerine de örnek teşkil etmektedir. Yine hali hazırda hayata geçirilen
bir başka finansal hizmet olan Tedarikçi
Finansmanı Platformu ile özellikle çok
noktadan tedarik sağlayan büyük firmalara da önemli imkânlar sağlanmıştır. İş
Faktoring olarak gelecek yıl da Müşteri tabanının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda verimlilik ilkesi esas alınarak
teknolojik yatırımlar yapmaya devam
edecek, yeni geliştireceğimiz iş modellerimizi sistem ile uyumlandırmayı sürdüreceğiz. Özellikle 2018 yılı itibarıyla
Uluslararası Faktoring alanında uygulanacak olan İş Akış Projesi ile birlikte
yurtdışı işlemlerinin sonuçlandırılması hızını artırmayı hedeﬂemekteyiz. Şirketimiz FinTech uygulamalarının öneminin bilinci ile sektörel ekosisteme bu
alanda yenilikçi uygulamaları ile katkı
sağlamaya devam edecektir.

rupa’nın en iyi 2’nci ve dünyanın en iyi
3’üncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek
olarak, aramıza katılan destekçilerimizle daha da güçlendiriyoruz. ING Bank
ile geçtiğimiz yıl başlattığımız iş birliğimizi bu yıl da sürdürmenin mutluluğuyla, finansal teknolojiler alanındaki
girişimler, İTÜ Çekirdek’te gelişmeye
daha uygun bir ortam buluyor. Bu iş birliğiyle finans sektörüne daha fazla girişimci yetiştirerek katkıda bulunuyoruz.
Sektörlerinin inovasyon potansiyelini
yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları
destekçilerimiz arasına katılmaya davet
ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan
binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor. ING Bank çalışanlarının
İTÜ Çekirdek mentorları arasına katılmasıyla bu sürece yapısal bir nitelik kazandıran ve ING Bank FinTech Ödülü ile
ayrıca katkı sunan ING Bank’a teşekkür
ediyoruz.”

