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No-Code / Low-Code

No-Code Nedir? 

No-Code, çeşitli ortamlarda kod yazmadan 
uygulama geliştirmeyi sağlayan görsel 
yazılım geliştirme metodudur. 

Low-Code Nedir? 

Low-Code, klasik kodlama metodlarına göre 
daha az kod yazarak, uygulama geliştirmeyi 
kolaylaştırıp, iş kullanıcılarının programlama 
bilgisine ihtiyaç duymadan kolayca uygulamaları 
oluşturmalarına olanak sağlayan metoddur. 



No-Code / Low-Code Platformların Özellikleri

Yüksek Kalite: İnsan hatasını minimumda tutarak, 
düzenlemelere uygun denetim izni sağlar.

Verimlilik Artışı: Daha hızlı ve erişebilir süreçler sağlar. 

Maliyet Azaltma: Süreç maliyetleri daha düşüktür ve 
sistem kolayca ölçeklenebilir. 

Uygulama Kolaylığı: Önemli bir BT yardımı gerektirmez. 

Yüksek Güven: Risk azaltma ve artan uyumluluk.

Hızlı Dönüşüm: Karmaşıklığın oluşmasını engeller ve 
dönüşümün dolayısıyla da gelişimi hızlandırır. 

Kullanıcı Deneyimi: No-Code / Low-Code platformlarını 
kullanan şirketler, pazar değilikliklerine ve müşteri 
gereksinimlerine hızlı adapte olabilirler.



No-Code / Low-Code Farkları

No-Code Low-Code

Raporlama, analiz ve izleme uygulamaları 
için kullanılır

Karmaşık uygulamalar için kullanılır

Basit uygulamalar için kullanılır Kritik görevleri olabilir

Yazılımcı gereksinimi olmadan, kullanıcı 
değişiklikler yapabilir

Daha fazla yazılımcı kontrolü sunar

Kod gereksinimi yoktur Düşük miktarda kod ihtiyacı vardır

Önceden oluşturulmuş şablonları 
özelleştirir

Tam yetkin özelleştirme mevcuttur

BT departmanlarına ihtiyacı azaltan 
uygun maliyetli araçlardır

Yazılımcıların geliştirmelerini destekleyen 
uygun maliyetli araçlardır



No-Code / Low-Code ve Bankacılık 

Dijital Dönüşüm

Low-Code (düşük kodlu) ve No-Code 
(kodsuz) platformlar, hızlı uygulama 
geliştirme olarak bilinir. Bu 
platformlar, uygulama geliştirme 
süreçlerini aylardan günlere indirerek 
bankaların dijital çözümlerini hızlı 
başlatmasını sağlamaktadır.

Dijital Bankacılık

Low-Code geliştirme platformları, tahmine 
dayalı analiz ve kişiselleştirme sunmak için 
veri, yapay zeka ve ileri analitikten 
faydalanır. Bankalar kendi ürünleri için 
dijital bankacılıkta düşük kodlu uygulama 
özelliklerini kullanabilir. 

Servis Bankacılığı

Bankalar artık yazılım şirketlerine 
dönüşüyor. Bankaların API geliştirmeleri ve 
sunmaları bu dönüşümü kanıtlıyor. Düşük 
kodlu ve kodsuz teknolojiler, API 
geliştirmeleri kullanılmasını hızlandırabilir.



Bankacılıktaki No-Code / Low-Code Örnekleri

Revolut

Revolut fintech girişimi, kullanıcılarının 
gerçek olduğundan emin olmak için iki 
faktörlü kimlik doğrulamaya sahip kodsuz 
bir sms API’si kullanıyor. 

Standard Bank

Güney Afrika merkezli Standard Bank, iş 
birimlerinin kendi dijitalleşme yolculuğuna 
sahip olmalarına olanak tanıyan bir merkez 
oluşturdu. Banka bu proje sayesinde mobil 
uygulama prototipi oluşturarak, düşük 
kodlu  ATM denetim çözümü sunuyor. 

Yorkshire Building Society

İngiltere’de ipotek, sigorta ve tasarruf 
hesapları gibi finansal ürünler sunan 
Yorkshire Building Society, düşük kod 
yaklaşımıyla çevrimiçi ipotek hesaplayıcı ve 
gelişmiş kullanıcı deneyimine sahip 
tasarruf hesabı uygulaması geliştirdi. 

First West Credit Union

First West Credit Union, üye kabul 
işlemlerini süre olarak kısalttı. Yeni 
uygulama ile yeni üye için çok daha basit 
ve daha iyi bir deneyim sunuyor. 



Bankacılıktaki No-Code / Low-Code Örnekleri

FintechOS

FintechOS şirketi, bankaların ve 
sigorta şirketlerinin müşterileriyle 
etkileşimlerinin daha iyi hale 
getirilmesi için low-code platformu 
geliştirdi.

ING Bank

ING, kredi ve politik risk sigoratası 
(CPRI) ve kredi sigorta uygulamasını 
(CIA) başlatmak için low-code 
platformu olan Genesis ile 
ortaklığını duyurdu. 

Bendigo Bank 

Avustralya’nın en büyük 
bankalarından biri olan Bendigo, 
low-code platformu olan Appian’ın 
hizmetlerinden faydalanmaya 
başladılar.

Wealth Management

RBC Wealth Management, banka 
hesabı açma süresini kısaltmak için 
Salesforce Flow’u kullanıyor. 



Bankacılıktaki No-Code / Low-Code Örnekleri

Academy Bank

Academy Bank, PPP (paycheck 
protection program) kredi 
başvurusu izlemek için düşük kodlu 
bir uygulama geliştirdi.

WaveMaker

WaveMaker, kredi puanlama ve 
finansal veri analiz şirketlerinin 
deneyimlerini geliştirmek için no-
code / low-code platformu 
geliştirdi.



Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndaki 

No-Code / Low-Code Örnekleri

Rapor Altyapısı

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri kendi bünyesinde 
geliştirdiği rapor altyapısını kullanarak iş ihtiyacına göre 
gerekli tanımlamaları yapıp hizmete açmaktadır. 
Kurumda kullanılan 1.890 rapor bu altyapıyla 
hazırlanmıştır.

Dinamik Ekran

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri kendi bünyesinde 
geliştirdiği dinamik ekran altyapısını kullanarak iş 
ihtiyacına göre gerekli tanımlamaları yapıp hizmete 
açabilmektedir. Kurumda kullanılan 797 adet ekran bu 
altyapıyla hazırlanmıştır.

BOA Rapor Ekranı

BOA Dinamik Ekranı



Şirketler ve No-Code / Low-Code Platformları 

Kullanma Nedenleri



Kod Üreten Platformlar

Mendix

Mendix, kod karmaşıklığı olmadan 
kaliteli uygulama sunan düşük 
kodlu bir platformdur. Bu uygulama 
sayesinde; dijital sigorta çözümleri, 
analitik ve raporlama, lojistik 
izleme, yapay zeka akıllı bankacılık 
ve yüz tanıma gibi çeşitli sektörlere 
hizmet edecek uygulamalar 
oluşturabilirsiniz. 

Zoho Creator

Zoho Creator, sürükle ve bırak 
arayüzüne sahip olup formlar ve 
gösterge tablolarını oluşturmayı 
kolaylaştırıyor. Bunlara ek olarak, 
basit yinelemeler ve adımlarla 
uygulamalarınızdaki iş akışlarını 
kolayca yapılandırabilir ve 
otomatikleştirebilirsiniz. 

Outsystems

Outsystems; bulut teknolojisi, 
DevOps ve yapay zekayı kullanarak  
karmaşık uygulamlarınızı hızla 
oluşturmanızı sağlar.



Uygulama ve Web Sitesi Oluşturan Platformlar

Bubble 

Bubble, teknik bilgisi olmayan 
kişilerin, kod yazmadan web 
uygulamaları oluşturmasını 
sağlayan görsel programlama 
diline sahip kodsuz geliştirme 
platformudur. 

Webflow 

Webflow, web sitelerini 
tasarlamanızı ve yayınlamanızı 
sağlayan bir platformdur. 
Şirket San Francisco merkezli 
bir Amerikan şirketidir.

Quixy

Quixy, BT ekibine yük olmadan 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
uygulama oluşturmanızı 
sağlayan bir platformdur. 



Otomasyonu Sağlayan Platformlar

Zapier 

Zapier, yazılımcı olmadan 
süreçleri otomatikleştirir. 
Google Suite, Slack, Twitter ve 
Gmail gibi 2.000’den fazla 
uygulamayı bütünleştirir.

Automate.io 

Automate.io; Adobe, Intel ve 
Uber gibi teknoloji alanındaki 
yüksek profilli işletmeler 
tarafından kullanılan bir 
otomasyon uygulamasıdır. İki 
veya daha fazla uygulama 
arasında basit botlar 
oluşturabilir ve çalışmaları 
otomatik hale getirir. 

Integromat

Integromant; Adidas, Airbnb, 
Uber ve Cisco gibi şirketlerin 
kullandığı kodsuz araçlardan 
biridir. İşinizi birkaç dakika 
içinde görselleştirmenize, 
tasarlamanıza ve 
otomatikleştirmenize olanak 
tanıyan güçlü bir entegrasyon 
platformudur. 



Proje Yönetimi Sağlayan Platformlar

Airtable 

Airtable, çoğunlukla proje 
yönetimi için kullanılır ve 
ekibinize ihtiyaç duyulan bir 
çalışma alanı sağlar. Ayrıca 
ürün planlama, ürün takibi, 
ürün lansmanı gibi konularda 
size yardımcı olur. 

Notion 

Notion, ekipler arasındaki iş 
birliğini sağlayarak, görevler 
oluştur ve süreçleri takip eder. 
Notion bir proje yönetimi ve 
not alma platformudur. 

Coda 

Coda platformu ile yol 
haritası, proje taslağı 
oluşturabilir hatta oyun 
oynayabilirsiniz. Coda, bulut 
tabanlı bir belge 
düzenleyicidir.  



Pazarlama Sağlayan Platformlar

HubSpot 

HubSpot Marketing Hub ile 
potansiyel müşterileri 
yakalamak farklı pazarlama 
araçları oluşturabilirsiniz. İş 
akışları, satış ve destek 
ekipleriyle işbirliği, otomatik 
e-postalar ve pazarlama 
formları desteği alabilirsiniz.

Mailchimp

Mailchimp, e-posta pazarlama 
aracı olarak bilmemize 
rağmen çok daha fazlasını 
yapıyor. Pazarlama süreçlerini 
otomatikleştirir, pazarlama 
analizleri yapar ve aklınıza 
gelebilecek bir çok pazarlama 
konusunda hizmet verir. 

Drift 

Drift, bir çok kullanım alanı 
vardır. Drift platformunda 
canlı sohbet, toplantılar, e-
posta, sanal satış asistanları 
gibi pazarlama araçları vardır.



Analitik Desteği Sağlayan Platformlar

Obviously.ai 

Obviously.ai kodsuz olarak 
makine öğrenme hizmeti 
veriyor. Makine öğrenimini 
erişebilir kılarak, kullanıcıların 
günlük iş ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar.

Mixpanel

Mixpanel bir iş analitiği 
hizmeti veren şirkettir. Web ve 
mobil uygulamalarla kullanıcı 
etkileşimlerini izler. Toplanan 
veriler ile özel raporlar 
oluşturarak, kullanıcı katılımını 
ölçer.

Google Analytics

Google Analytics, 
reklamcılıktaki ROI (Return on 
Investment) ölçmenizi sağlar. 
Ayrıca sosyal ağ sitelerinizi ve 
uygulamalarınızı izlemeyi 
sağlar.



No-Code / Low-Code Platformları

Marvel App

Modern tasarım ekipleri için hızlı prototip ve MVP 
(minimum viable product) oluşturup bunları test 
edebilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası Dijital 
Dönüşüm ve İnovasyon Müdürlüğü’nün ‘İnovasyon 
Takımları’ etkliğinde takımlar ürünlerini çıkarmadan 
Marvell App sayesinde kendi MVP’lerini 
oluşturdular.  

Miro App

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası 
yapmaktan, agile iş akışlarını planlamaya ve 
yönetmeye kadar, ekiplerin beraber 
çalışmasını sağlayan online beyaz tahta 
platformudur. Kuveyt Türk Katılım Bankası 
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürlüğü, 
inovasyon metadolojilerini uygularken miro 
app’i kullanıyor.



No-Code / Low-Code Platformları

Not: Bu tablo bazı no-code ve low-code platformlarını temsil etmektedir. Buradaki türler ve şirketler haricinde başka no-code ve low-code
platformları da bulunmaktadır.



Açıklama: Bu araştırma raporu, Kuveyt Türk Katılım Bankası Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Raporda yer alan 
hiçbir bilgi tavsiye ve yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Tüm haklar saklıdır. ©


