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ECB’nin Anlık Ödeme Sistemi Hizmete Giriyor

Dijital cüzdanlarının yükselişi eşliğinde teknoloji şirketleri finans alanda söz sahibi olurken bu durum bankalar üzerindeki

baskıyı da arttırıyor.

• Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise bankaların elini güçlendireceğine inanılan ve ilk kez Haziran 2017’de duyurulan

anlık ödeme sistemi Target Instant Payments Settlement’ı (TIPS) hayata geçirdi.

• İlk etapta euro bölgesindeki 19 ülkede kullanılacak çözüm için ECB, talep olursa diğer para birimlerine de destek

verilebileceğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

• Sisteme şu ana kadar Fransa, Almanya ve

İspanya’dan çoğu orta ve küçük ölçekte

sadece 8 banka katılırken BBVA ve

CaixaBank da katılımcılar arasında yer alıyor.

https://www.finextra.com/newsarticle/30726/ecb-preps-eurozone-wide-instant-payments-service
https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-mersch/ecb-takes-on-paypal-with-instant-payment-system-idUSKCN1NZ1SY


Orange ve MTN’den Afrika’da Birlikte Çalışabilir Mobil Para Hizmeti

Afrika’daki en büyük telekom şirketlerinden ikisi, Orange ve MTN tüm

kıtada kullanılabilecek birlikte çalışabilir mobil para transferi çözümü

geliştirmek için Mowali isimli bir ortak girişim kurdu.

• Diğer çözüm sağlayıcıların da katılması arzulanan Mowali, ilk etapta

Orange ve MTN ağındaki 22 ülkede, 100 milyon kullanıcıya hizmet

verecek.

• Dünya çapındaki 690 mobil para servisi kullanıcısının 100 milyonundan

fazlası Afrika’da bulunuyor.

• Haberde, GSMA yöneticilerinden Mats Granyrd’in mobil finansal

hizmetlerin, yoksullukla mücadelede kritik bir araç olduğuna dair

açıklamalarına da yer veriliyor.

Kaynak: Payments Cards and Mobile

https://www.paymentscardsandmobile.com/interoperable-african-mobile-money-service/


Visa, Gana’da Mobil Ödeme Çözümünü Kullanıma Sunuyor

4 Gana bankası ile anlaşan Visa, "Visa on Mobile" isimli mobil

ödeme çözümünü ülkede kullanıma sunuyor.

• Bireylere ve işyerlerine hesaptan hesaba ödeme yapılabilen

yöntemde gerçek zamanlı bildirim de gönderiliyor.

• Visa Developer Platform’dan yararlanılan çözümü, API tabanlı

entegrasyon sayesinde platforma katılmak isteyen diğer

bankalar da kısa sürede kullanıma sunabilecek.

• Gana’nın en hızlı büyüyen mobil para pazarlarından biri olduğu

ve son 4 yılda ülkede mobil para hesabı olanların oranının

%13’ten %39’a çıktığı belirtiliyor.

• Visa on Mobile; Gana, Nijerya, Kenya, Hindistan, Rwanda ve

Mısır’da da kullanılıyor.

Kaynak: Modern Ghana

https://www.modernghana.com/news/900891/visa-enters-mobile-payment-market-in-ghana.html


Apple, Google’dan yaklaşık 1,5 sene sonra mobil ödeme

çözümünü Belçika’da kullanıma sundu.

• BNP Paribas Fortis ve iştirakleri Hello Bank ile Fintro

müşterileri, Visa ve Mastercard kartları ile Apple Pay

üzerinden ödeme yapabilecek.

• Apple Pay’in beklenmedik durağı ise Kazakistan oldu.

• Apple; Kazakistan’da Eurasian Bank, ATFBank, Halyk Bank,

Sberbank, Bank CenterCredit ve ForteBank ile anlaşma

sağladı.

• Böylece Apple Pay’in kullanımda olduğu ülke sayısı 31’e

yükseldi.

Kaynak: Apple Insider

Apple Pay, Belçika ve Kazakistan’da Kullanıma Girdi

https://appleinsider.com/articles/18/11/28/apple-pay-now-available-in-belgium-and-kazakhstan


Mastercard yöneticilerinden Hakan Tatlıcı’nın açıklamalarına yer

verilen haberde, 2019 yılında Masterpass’in yanı sıra Apple

Pay ve Samsung Pay’in de Azerbaycan’da kullanıma gireceği

belirtiliyor.

• Azerbaycan’da akıllı telefon sahipliği %60, internet

penetrasyonu %65 seviyesinde bulunuyor.

• Ülkede uygulanan dijital ödemeleri yaygınlaştırmaya

yönelik devlet programı kapsamında nakitle yapılan

ödemelerin payının %74’ten %40’a düşürülmesi planlanıyor.

Kaynak: NFC World

Apple Pay ve Samsung Pay, Azerbaycan Yolunda

https://www.nfcworld.com/2018/11/23/358597/apple-pay-and-samsung-pay-to-go-live-in-azerbaijan/


Japonya’da SoftBank ve Yahoo’nun desteğiyle Paytm’in teknolojisini kullanılarak geliştirilen

mobil ödeme çözümü PayPay, 4 Aralık’ta kullanıma giriyor.

• 10 milyar yen (89 milyon dolar) bütçe ile desteklenecek tanıtım çalışmaları kapsamında

kullanıcılar, mart sonuna kadar yapacakları ödeme tutarının %20’si kadar PayPay Bonus

kazanacak.

• Kullanıcılar, bir defaya mahsus olmak üzere yapacakları 5 bin yenlik PayPay bakiye yüklemesi

için ise bin yen değerinde bakiye kazanacak.

• PayPay ile başlangıç aşamasında FamilyMart’ın 17 bin mağazasında ödeme yapılabilecek.

Kaynak: NFC World

PayPay Kampanyalarla Hayata Geçiyor

https://www.nfcworld.com/2018/11/23/358601/softbank-backs-paypay-mobile-payments-launch-with-20-cashback-offer/


Çinliler, Kanada’da 7-Eleven Mağazalarında Ödeme Yapabilecek

ABD’li mobil ödeme platformu CITCON ile yaptıkları işbirliği

kapsamında Çinli mobil ödeme devleri Alipay ve WeChat Pay,

Toronto ve Vancouver’da, 7-Eleven’a ait 35 mağazada Çinli

kullanıcılarının ödeme yapmasını sağlayacak.

• Çin, 750 bin turist ile ABD’den sonra Kanada’yı en çok ziyaret

eden ülke konumunda…

Kaynak: PR Newswire

https://www.prnewswire.com/news-releases/7-eleven-becomes-first-convenience-retailer-chain-in-canada-to-accept-alipay-and-wechat-pay-300752469.html


WeChat Pay, Japonya’da Line Pay ile Yaygınlaşacak

Mobil ödemeler dünyasında uluslararası yaygınlaşmaya önem veren

oyunculardan WeChat Pay, Japonya’da ise Line Pay ile işbirliği yapıyor.

• Bu kapsamda WeChat Pay kullanıcıları, Line Pay ile ödeme kabul eden

işyerlerinde Çinli oyuncunun uygulamasını kullanarak ödeme yapabilecek.

• KOBİ’lerin daha rahat ödeme kabul etmesini amaçlayan Line Pay’in ağında

16 bin işyeri bulunuyor.

• Japonya’yı ziyaret eden Çinli sayısının 7,5 milyon olduğu ve bu değerle

Japonya’ya gelen turistlerin 4’te 1’inin Çinlilerden oluştuğu belirtiliyor.

Kaynak: Techcrunch

https://techcrunch.com/2018/11/26/wechat-line-payments-partnership-japan/


Line, Mobil Banka Kurmak için Mizuho ile Güçlerini Birleştiriyor

Kasım ayının başında Endonezya Bankası Bank KEB hisselerinin %20’sini satın alan Japon sohbet uygulaması Line,

bankacılık alanındaki adımlarına bir yenisini ekliyor.

• Bu kapsamda Line, mobil kanallar üzerinden hizmet verecek bir banka kurmak için Mizuho ile bir ortak girişim

kuruyor.

• Haberin ardından Line’ın hisseleri %13 değer kazandı.

Kaynak: Finextra

https://www.finextra.com/newsarticle/33023/japans-line-to-create-smartphone-bank-with-mizuho


İngiliz Bankaları, Harita Üzerinde Harcama Yapılan Noktaları Gösterecek

İngiltere Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland devreye aldıkları Google Maps

özelliği ile müşterilerinin, kartlarıyla yaptıkları ödemelerin konumunu

görmesini sağlayacak.

• İlk etapta online bankacılık kanallarında geçerli olacak özellik, mobil

uygulamalara da eklenecek.

• Lloyds Banking Group bünyesindeki bu 3 bankanın sunduğu özelliği

uygulama tabanlı bankalar Starling ve Monzo da sunuyor.

• Bu özellikle bankalar, müşterilerinin finansal durumunu daha iyi

yönetmesini ve dolandırıcılık işlemlerine karşı kendilerini korumasını

amaçlıyor.

Kaynak: Money Saving Expert, Finextra

https://www.moneysavingexpert.com/news/2018/11/lloyds--halifax-and-bank-of-scotland-introduces-google-maps-feat/
https://www.finextra.com/newsarticle/33011/lloyds-customers-can-now-keep-track-of-spending-with-google-maps


CMA, PayPal’ın iZettle’ı Satın Almasının Doğuracağı Olası Olumsuz Sonuçlara 

Dikkat Çekti

İngiltere’deki rekabet kurumu CMA (Competition and Markets Authority), PayPal’ın iZettle’ı satın alması ile ilgili soru

işaretleri olduğunu açıkladı.

• Bu şirketlerin İngiltere mobil POS pazarındaki en büyük 2 oyuncu olduğuna dikkat çeken CMA; satın almanın pazarda

KOBİ’lerin ilgili ürünlere ödediği ücretlerin yükselmesi ve rekabetin azalmasıyla nedeniyle müşterilere sunulan

hizmet kalitesinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

• Şirketler CMA’in çekincelerini gideremezse araştırmada ikinci aşamaya geçilecek.

• PayPal, İsveçli mobil ödeme şirketini 2,2 milyar dolar bedelle bünyesine katmıştı.

Kaynak: www.gov.uk

https://www.gov.uk/government/news/paypal-izettle-merger-raises-competition-concerns


Experian’ın ClearScore’u Satın Alması CMA’e Takılabilir

İngiliz rekabet kurumu CMA’in (Competition and Markets Authority)

çekincelerini paylaştığı bir başka işlem ise Experian’ın ClearScore’u

satın alması oldu.

• Kredi skoru alanında İngiltere’nin en büyük iki oyuncusunun

güçlerini birleştirmesinin rekabeti ve inovasyonu azaltıp hizmet

kalitesini düşürmesinden endişe eden CMA, 19 Aralık tarihine

kadar görüş toplayacak ve nihai raporunu 11 Mart’ta yayımlayacak.

• Satın alma işleminin iptalinin veya yeni kurumun bazı

operasyonlarının satılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

• Experian, ClearScore’u 275 milyon pound karşılığında satın almıştı.

Kaynak: Finextra

https://www.finextra.com/newsarticle/33029/cma-finds-experianclearscore-merger-could-hamper-competition


Akıllı saat dünyasında NFC ödeme desteği artık bir standart

haline gelmeye başladı.

• Giyilebilir dünyasındaki oyunculardan Misfit, Google’ın yeni

Wear OS işletim sistemine sahip olan ve temassız ödeme

özelliği bulunan Vapor 2 modelini 250 dolar karşılığında satışa

sundu.

Kaynak: NFC World

Misfit’ten Temassız Ödeme Yapabilen Akıllı Saat

https://www.nfcworld.com/2018/11/23/358608/misfit-launches-smartwatch-with-nfc-payments-support/

