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173/2020 * SAYILI TAVSİYE KARARI
“KEİ Üye Devletlerinde Finansal Teknolojilerin Gelişimi”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), finansal teknoloji sektörünün
(FinTech) finansal hizmetler ile yeni teknolojilerin kesiştiği noktada ortaya çıkan yeni bir
endüstri olduğunu vurgulamaktadır. Finansal teknolojilerin gelişimi sürdürülebilir kalkınmayı
desteklemekte ve sadece finansal endüstrinin etkinliğinin arttırılmasına değil, aynı zamanda
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) ulaşılmasına ve insanların yaşam kalitesini
iyileştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.
2. KEİPA, küresel finansal teknoloji pazarının nispeten yeni bir pazar olmasına rağmen dünyanın
en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunun farkındadır. Çeşitli ülkelerde finansal teknoloji
hedeflerine ne kadar hızlı ve ne kadar verimli bir şekilde ulaşıldığından bağımsız olarak, en iyi
finansal ürün ve hizmetlerin sağlanmasında teknolojilerin kullanımına odaklanılması, finansal
sektörün doğasını daha iyi yönde tamamen değiştirmektedir. Üst düzey Bilgi Teknolojileri
(BT) ve çağdaş dijital devrim, çok çeşitli yeni ve potansiyel finansal ürün ve hizmetler
sunmaktadır.
3. Asamble, finansal teknolojilerin sadece finans sektörüne değil ekonomik büyümeye de önemli
bir katkı sağladığını vurgulamaktadır. Finansal teknolojilerin gelişimi, finansal hizmetlerin
maliyetlerinin düşürülmesine ve de finansal pazarın kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına
yardımcı olur. Bu amaçla, finansal teknolojilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi konusu, KEİ
üye devletlerinin ekonomi politikalarının öncelikli alanlarından birini oluşturmaktadır.

*

6 Ağustos 2020 tarihli Asamble görüşmeleri (bakınız Doc.: GA55/EC54/REP/20, Ekonomi, Ticaret, Teknoloji
ve Çevre İşleri Komisyonu’nun 7 Temmuz 2020 tarihlinde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen
toplantıda ele alınan “KEİ Üye Devletlerinde Finansal Teknolojilerin Gelişimi” başlıklı Rapor; Raportör:
Sn. Sofia Vultepsi - Yunanistan).
İşbu metin 6 Ağustos 2020 tarihinde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında
kabul edilmiştir.
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4. Asamble, dijital finansal teknolojilerin gelişimiyle birlikte siber tehditlerin büyümesi ile ilişkili
bazı risklerin de söz konusu olduğunu belirtmekte ve bu risklerin önlenebilmesi ve olumsuz
sonuçlarının en aza indirgenebilmesi için hızlı bir şekilde ve zamanında tespit edilmelerinin,
değerlendirilmelerinin ve ilgili önleyici tedbirlerin uygulanmasının gerekliliğine işaret
etmektedir. Siber olaylara zamanında müdahale edilebilmesi için finansal teknolojilerin
kullanımı sırasında teknolojik güvenlik ve sürdürülebilirliğin arttırılmasına özel önem
verilmektedir.
5. Parlamenter Asamble, finansal teknolojiler alanına yönelik bir politika oluşturma sürecinin
esnek, yenilikçi ve etkileşimli olması gerektiğini belirtmektedir. Finansal inovasyon koşulları
ile piyasanın ve finansal sistemin bütünlüğünü etkileyen tehditlerin ortadan kaldırılmasının
yanı sıra tüketici haklarının ve finansal istikrarın korunması ile ilgili sorunların çözülmesi
arasında doğru dengenin sağlanması da önemlidir. Bu dengenin sağlanması, finansal
yeniliklerin getirdiği sosyal faydalardan yararlanılabilmesi bakımından da çok önemlidir.
6. Asamble, yukarıdaki hususlar muvacehesinde, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve
hükümetlerine aşağıdaki hususları tavsiye etmektedir:
i. finansal teknoloji alanındaki faaliyetlerin kilit bileşenleri ile ilgili olarak daha fazla yasal
netlik ve kesinlik sağlamak suretiyle elverişli bir ortam yaratarak ve gereksiz yasal
engelleri ortadan kaldırarak yasal çerçevenin modernize edilmesi;
ii. finansal erişilebilirliğin ve finansal piyasaların gelişiminin arttırılması amacıyla finansal
teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde yasal çerçevenin
iyileştirilmesine katkıda bulunulması;
iii. finansal teknolojilerin potansiyelinin yeniliklerin uygulanmasında kullanılması ve
ülkelerin yenilikçi kalkınmalarının güçlendirilmesi yönündeki çabalarının birleştirilmesi;
iv. finansal teknoloji alanında eğitim sektörünün gelişiminin kolaylaştırılması;
v. finansal teknolojilerin faydalarından yararlanılmasını teşvik eden ve potansiyel riskleri
azaltan politikaların hazırlanması amacıyla gelişmelerin izlenmesi;
vi. uygulamadaki anormalliklere karşı sürdürülebilir nitelikte ve finansal sistemde
kredibiliteyi ve güveni koruyabilecek olan güvenilir bir dijital altyapı oluşturmak için
adımlar atılması;
vii. finansal istikrarın korunması, gerekmesi halinde güvenlik ağlarının genişletilmesi ve para
politikasının aktarım mekanizmalarının etkinliğinin sağlanması ile birlikte Merkez
Bankalarının faaliyetlerinde FinTech yeniliklerinin kullanılması olasılığının incelenmesi;
viii. cezai amaçlar doğrultusunda finansal teknolojilerin kötüye kullanılmasına ilişkin risklerin
belirlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması yoluyla finansal sistemlerin
bütünlüğünün sağlanması;
ix. finansal okuryazarlığın ve de nüfusun finansal teknolojiler konusundaki farkındalığının
arttırılması amacıyla, bireylerin ve FinTech şirketlerinin bu alanda karar vermelerini
kolaylaştıracak şekilde, bireylere ve FinTech şirketlerine ilgili riskler de dahil olmak üzere
en önemli unsurlar ve araçlar hakkında bilgi sağlanması için adımlar atılması;
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x. bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve büyümenin sağlanması için hem kısa hem
de uzun vadede FinTech'in düzenlenmesine yönelik etkili kararların alınması;
xi. Finansal teknoloji gelişimi alanındaki görüşlerin yanı sıra KEİ üye devletleri arasında
uluslararası forumlar çerçevesinde ulusal seviyede sorumluluk alma deneyiminin teatisinin
sağlanması uygulamasının tesis edilmesi;
xii. KEİ üye devletlerinde FinTech sektörleri üzerine (küresel FinTech uygulama endeksinde
kullanılan metodolojinin kullanılabileceği) bir çalışmanın düzenlenmesinin desteklenmesi;
xiii. KEİ üye devletlerinde FinTech ve inovasyon üzerine geleneksel bankaların ve yenilikçi
FinTech şirketlerinin katılımıyla bir forum düzenlenmesi ve forum kapsamında ulaşılan
sonuçların sunulması;
xiv. KEİ üye devletlerinin FinTech şirketleri için bir KEİ sanal alanı ve iş geliştirme merkezinin
oluşturulması; ve
xv. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün ilgili çalışma grupları aracılığıyla, KEİ Üye
Devletlerinde Finansal Teknolojilerin Gelişimi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların
yoğunlaştırılması.
xvi. Ulusal finans sistemlerinin istikrarlı işleyişini, ödeme mekanizmalarının düzgün işleyişini
ve dış kaynaklı tehditlere ve risklere karşı koyma adına yabancı ekonomik işlemlerin
düzenlenmesini sağlamak adına uygun modern teknolojik gelişmelerin kullanılması.
7. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ni işbu Tavsiye Kararı’nı dikkate almaya davet
etmektedir.
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