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Mastercard ve Visa, AB’de İşlem Ücretlerini Düşürmeyi Önerdi

Kartlı işlemlerde uygulanan ücretlerin, tüketicilere yansıyan fiyatları yükseltip yükseltmediğine dair

yıllardır süren soruşturma, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor.

• Ceza yemekten kurtulmayı ve soruşturmanın sonlandırılmasını isteyen Mastercard ve Visa, hafta

içerisinde bir adım attı ve işlem ücretlerine, AB içinde uygulanan oranlara paralel biçimde üst

sınır getirmeyi teklif etti.

• Bu kapsamda; AB dışı ülkelerde ihraç edilen kartlarla AB’de yapılan işlemlerde uygulanan

ücretlerin, debit kartlar için %0,2, kredi kartları için %0,3 ile sınırlandırılması teklif edildi.

• Daha riskli olduğu için işlem ücretleri de yüksek olan online ödemelerde ise debit kart

işlemlerine %1,15, kredi kartı işlemlerinde %1,5’luk üst sınır getirilmesi önerildi.

• Carrefour, Marks&Spencer gibi kurumların teklifi memnuniyetle karşıladıkları ancak online

işlem ücretlerinin bu kadar yüksek olmasını eleştirdikleri belirtiliyor.

• Komisyon, teklifle ilgili yorumlarını iletmesi için üçüncü parti şirketlere bir ay süre verdi.

Kaynak: Reuters
7 Aralık 2018

https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-trade/u-s-trade-deficit-hits-10-year-high-in-october-idUSKBN1O51HD


ABD’de Perakendeciler Anlık Ödemelerden Yararlanmak İstiyor

ABD’de aralarında Target, Walmart gibi perakendecilerin ve National Retail Federation gibi ticaret gruplarının

bulunduğu kurumlar, debit kartlarla yapılan ödemelerde tutarın hızlı biçimde işyerinin hesabına geçmesini

istiyor.

• Hızlı ödeme yapıları sayesinde kurulacak anlık hesaplaşma sistemleri ile bunun mümkün olacağını belirten

kurumlar, Fed’den bu yönde bir yapı geliştirilmesi için istekte bulundu.

• Fed’in alacağı aksiyonların, ödemelerin kart yerine çek hesapları üzerinden gerçekleşmesini sağlayabileceği

belirtiliyor.

Kaynak: PYMNTS.com
7 Aralık 2018

https://www.pymnts.com/news/retail/2018/retailers-ask-federal-reserve-faster-real-time-payments/


Paytm İşyerleri, Bakiyelerini Banka Hesaplarına Anında Aktarabilecek

İşyerlerinin para akışlarını takip etmeleri önündeki en büyük zorluklardan biri

tahsil ettikleri tutarın hesaplarına gecikmeli olarak geçmesi…

• Hindistan’da yaklaşık 10 milyon işyeri tarafından kabul edilen dijital ödeme

çözümü Paytm, test etmeye başladığı yeni özellikle Paytm bakiyesindeki

tutarın bankaya aktarılmasında kontrolü işyerlerine bırakacak.

• "Instant Bank Settlements" adı verilen ve ilk etapta 1 milyon işyeri ile test

edilen ücretsiz özellik sayesinde işyerleri, basit bir akışla bu işlemi gerçek

zamanlı olarak gerçekleştirebilecek.

• Bu özellik sonrasında işyerlerinin, müşterilerini Paytm ile ödemeye yönlendirme

konusunda isteklerinin arttığı belirtiliyor.

Kaynak: Paytm
7 Aralık 2018

https://blog.paytm.com/we-have-launched-instant-bank-settlements-for-our-merchant-partners-e23a7ae024f4


Güney Kore’de Devlet Destekli Zero Pay ile Maliyetler Azalacak

Finansal erişim oranının %95 olduğu, bireylerin 4’te 3’ünün debit kart, yarısından fazlasının ise kredi kartı sahibi

olduğu Güney Kore’de, devlet tarafından desteklenen ve KOBİ’leri kart işlemlerinden doğan ücretlerden

kurtarmayı amaçlayan QR kod tabanlı çözüm Zero Pay’in (Seoul Pay) test çalışmalarına 20 Aralık’ta başlanacak.

• Mobil tabanlı çözümde ödemeler, banka hesapları arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Payments Journal, The Korea Bizwire

• İlk etapta yapılan anlaşmalar kapsamında Zero Pay ile 62 bin işyerinde ödeme

yapılabilecek.

• Zero Pay ile yapılan ödemeler için, işyerinin toplam ödeme hacmine göre %0-

%0,5 arasında ücretler uygulanacak. Bu oranın kredi kartı ile yapılan ödemelerde

%1,4-%1,9 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor.

• Ülkede 2,7 milyon işyeri kartlı ödeme kabul ederken Alibaba tarafından

desteklenen ödeme çözümü KakaoPay ile 150 bin noktada ödeme yapılabiliyor.

7 Aralık 2018

https://www.paymentsjournal.com/seoul-pay-a-korean-low-cost-payments/
http://koreabizwire.com/62000-stores-join-zero-pay-transaction-system/128278


WhatsApp, P2P Çözümü için RBI’ın İzin Vermesini Bekliyor

Son dönemde düzenlemelerin çokça konuşulduğu Hindistan’da WhatsApp, şubat ayında test etmeye

başladığı P2P ödeme çözümünü tüm kullanıcılara açmak için merkez bankası RBI’ın (Reserve Bank of India) izin

vermesini bekliyor.

• Oluşan gizlilik endişeleri nedeniyle düzenleyiciler, ağustos ayında WhatsApp’ın ödeme çözümünü

yaygınlaştırmasını ertelemesini ve datanın nasıl saklanacağına dair bilgileri detaylandırmasını istemişti.

• WhatsApp; RBI’ın data lokalizasyon düzenlemesine, son tarih olan 15 Ekim’den önce uyum sağlayarak

ödeme ile ilgili veriyi Hindistan’da tutmaya başlayan tek ABD şirketi olmuştu.

Kaynak: Business Today
7 Aralık 2018

https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/whatsapp-chief-writes-to-rbi-seeks-nod-to-expand-payment-services-to-all-users/story/296576.html


Amazon Pay’in İlk Hedefi: Kanada

Amazon, farklı e-ticaret sitelerinde kullanılabilen ödeme yöntemi Amazon Pay için Kanada’da marka başvurusu

yaptı.

• Başvuru, Amazon Pay’in yakın gelecekte Kanada’da kullanıma sunulacağı şeklinde yorumlandı.

• Kanada’da Amazon Prime üye sayısının son bir yılda %80 arttığı ve bu oranla Kanada’nın, Amazon’un en hızlı

büyüdüğü ülkelerden biri olduğu belirtiliyor.

• Amazon Pay’in, aralarında Hindistan, Japonya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkede mağaza içi

ödemelerde de kullanılacak şekilde bir yaygınlaşma politikası izlediği belirtiliyor.

Kaynak: Mobile Syrup
7 Aralık 2018

https://mobilesyrup.com/2018/11/30/amazon-files-trademark-application-canada/


Mastercard, Pay by Bank’i Yaygınlaştırmak için Çalışıyor

Mastercard’ın Vocalink’i satın almasının ardından, hesaptan hesaba ödeme yapılmasını sağlayan uygulama Pay by

Bank de Mastercard’ın ürünü haline gelmişti.

• Henüz ürünün kullanımını istenen seviyeye çıkaramayan Mastercard, temmuz ayında Worldpay ile yaptığı

işbirliğinin benzerini, işyerlerine ödeme çözümleri sağlayan Londra merkezli PPRO Group ile de yaptı.

• Böylece PPRO, ağındaki işyerlerine sunduğu ödeme yöntemleri arasına Pay by Bank’i de ekleyecek.

• "2017’de 20 milyon kullanıcıya ulaşma" hedefiyle kurulan Pay by Bank, ilk etapta anlaştığı bankalardan sadece

Barclays’in Pingit uygulamasını kullananlara çözümünü sunabildi.

Kaynak: Finextra, Payments Cards and Mobile

• Ödemelerin kart yerine banka hesapları üzerinden yapılmasını sağlayan Pay by

Bank uygulaması, 2015 yılında VocaLink’in Zapp isimli birimi tarafından hayata

geçirilmişti.

• PPRO, temmuz ayında PayPal’ın katıldığı turda 50 milyon dolar yatırım almıştı.

7 Aralık 2018

https://www.finextra.com/newsarticle/33069/mastercard-bids-to-bypass-own-rails-with-pay-by-bank-app-promotion
https://www.paymentscardsandmobile.com/ppro-and-mastercard-make-alternative-payments-play/


PayPal-iZettle Soruşturmasında İkinci Faza Geçildi

İngiltere’nin rekabet otoritesi CMA, iZettle’ı satın almasıyla ilgili endişelerini

giderilmeye yönelik çağrısının PayPal kanadında karşılık bulmaması üzerine

soruşturmanın derinleştirileceği ikinci aşamaya geçti.

• PayPal ve iZettle’ın, nihai kararın verileceği 21 Mayıs 2019 tarihine kadar

İngiltere’deki operasyonlarını ayrı yönetmeye devam etmesi gerekecek.

• 12 ülkede 500 bin işyeri ile anlaşması bulunan iZettle’ı satın almak, PayPal’ın özellikle

Avrupa’da mağaza içi ödemelerde yaygınlaşması için büyük önem taşıyordu.

• Bu anlamda henüz KOBİ’lerin yarısının kartlı ödeme kabul etmediği İngiltere

pazarında iZettle’ı satın almasıyla ilgili CMA tarafından alınabilecek olumsuz bir karar,

PayPal’ın planlarını bozabilir.

Kaynak: Finextra
7 Aralık 2018

https://www.finextra.com/newsarticle/33073/cma-opens-phase-2-probe-into-paypals-takeover-of-izettle


Mastercard ve Microsoft Dijital Kimlik Çözümü için İşbirliği Yapacak

Kimlik yönetimi, dijitalleşen dünyada bireylerin yaşadığı en büyük sorunlardan birine dönüşürken birçok devlet,

teknoloji şirketi, finans şirketi ve girişim bu sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor.

• Mastercard ve Microsoft da yaptıkları açıklamada, bir dijital kimlik çözümü geliştirmek için birlikte hareket

edeceklerini duyurdular.

• Stratejik işbirliği, global ve birlikte çalışabilir bir dijital kimlik oluşturma amacı taşıyor ancak plan hakkında

detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Finextra, Mastercard
7 Aralık 2018

https://www.finextra.com/newsarticle/33052/mastercard-and-microsoft-forge-digital-identity-partnership
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-microsoft-join-forces-to-advance-digital-identity-innovations/


T-Mobile’dan Mobil Bankacılık Hizmeti

Telekom şirketi T-Mobile, pilot çalışmalara başladığı mobil bankacılık servisi T-

Mobile Money’i uygulama mağazalarında kullanıma sundu.

• Customers Bank tarafından desteklenen hizmet, bu işbirliği sayesinde bir

banka gibi hizmet verebilecek.

• Kullanıcıların bir çek hesabına sahip olacağı hizmet kapsamında verilecek

Mastercard logolu debit kart, Apple Pay, Samsung Pay ve Google Pay’e

eklenebilecek.

Kaynak: Engadget
7 Aralık 2018

https://www.engadget.com/2018/11/29/t-mobile-money-bank-account/


SWIFT, Uluslararası Para Transferlerinde Yeni Bir Sistem Deniyor

1973 yılında kurulan ve 2 bin 500 bankaya ait olan uluslararası para transferlerinin geleneksel oyuncusu SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), mevcut sisteminin yetersizlikleri, Ripple,

Revolut, TransferWise gibi yeni oyuncuların ve JPMorgan Chase öncülüğünde 130 bankanın katılımıyla

kurulan Interbank Information Network (IIN) gibi çözümler neticesinde güç kaybetmeye başlamıştı.

Kaynak: Business Insider

• Günde 200 milyar dolarlık işleme aracılık ede SWIFT, geliştirilen

yeni sistemle işlemlerin hızını arttırarak ve hataları azaltarak daha

iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

• SWIFT sistemindeki işlemlerin %10’unun yaşanan hatalar

nedeniyle gerçekleşmediği belirtiliyor.

• Blockchain tabanlı IIN’de verilerin farklı kurumlarla paylaşıldığı için

çekinceleri olan bankalar için SWIFT’in geliştirdiği sistemin ilgili

çekici olabileceği belirtiliyor.

7 Aralık 2018

https://www.businessinsider.com/swift-fighting-back-cross-border-payments-challengers-2018-12


Cross River Bank 100 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Özel sermaye şirketi KKR öncülüğünde gerçekleşen, Andreessen Horowitz ve

Ribbit Capital gibi önemli yatırım şirketlerinin de katıldığı turda, bankacılık lisansı

da bulunan Cross River Bank 100 milyon dolar yatırım aldı.

• Fintech alanında hizmet veren şirketlere bankacılık hizmetleri sunan New

Jersey merkezli Cross River Bank, sahip olduğu lisans sayesinde kurumsal kredi,

bireysel yatırım ve çek hesabı gibi ürünler de sunuyor.

• Bu kapsamda Affirm, Stripe, Coinbase ve TransferWise gibi girişimlere hizmet

veren banka, Mastercard ve Google gibi teknoloji şirketleriyle de işbirlikleri

yapıyor.

Kaynak: Finextra
7 Aralık 2018

https://www.finextra.com/newsarticle/33088/cross-river-bank-secures-100-million-in-new-funding-for-fintech-play


Lufax 1,3 Milyar Dolarlık Yatırıma Rağmen Değerleme Hedefini Iskaladı

Çin’in en büyük fintech şirketlerinden biri olan Lufax, çok sayıda yatırımcının katıldığı turda 1,3 milyar dolar toplarken

değerlemede istediği seviyeye ulaşamadı.

• Çin’in sigortacılık devi Ping An Insurance Group tarafından 2011 yılında kurulan şirketin, yatırım turu başlangıcında 40

milyar dolar değerlemeyi hedeflediği ancak 38 milyar dolarda kaldığı belirtiliyor.

• Çinli özel sermaye şirketi Primavera Capital öncülüğünde gerçekleşen tura Qatar Investment Authority, Hong

Konglu All-Stars Investment ve SBI Holdings’in yanı sıra JPMorgan, Macquarie Group, UBS, UOB ve Goldman

Sachs gibi finans kurumları da katıldı.

• Lufax bir süre önce Hong Kong’da halka arz olmayı planlamış ancak düzenleyicilerin hızlı büyüyen tüketici

kredilerini riskli bulduğu için yaptığı düzenleme sonrasında bu işlemi ertelemişti.

Kaynak: Reuters
7 Aralık 2018

https://www.reuters.com/article/us-lufax-fundraising/ping-an-backed-lufax-raises-1-3-billion-at-lower-valuation-sources-idUSKBN1O20HG

