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Elektronik para kuruluşlarına 
denetleme geldi

Haziran 2013’te çıkarılan yasayla, İnternet 
üzerinden yapılacak tüm transferler ile 
bankacılık dışı ödeme kuruluşları bir 
düzenleme ve denetleme içine alındı. 
BDDK, denetim yapmaya yetkili kılındı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 28 
Mayıs 2013’te gerçekleştirdiği 56. 
Olağan Genel Kurulu’nda konuşan 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
ödeme sistemleri ile ilgili yeni bir 

düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, 
sanal paraya da denetim geleceğinin 
sinyalini verdi. Ödeme sistemleri üzerinde 
çalıştıklarını, İnternet üzerinden yapılacak 
tüm transferlerini ağırlıklı Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
yetkisiyle düzenleme ve denetleme içine 
alacaklarını ifade eden Babacan açıklamasını 
şöyle sürdürdü:
“Bankacılık dışı ödeme kuruluşlarının bir 
düzenlemeye ve denetlemeye tabi olmasını 
istiyoruz. İnternet üzerinden yapılacak tüm 
transferlerin bir düzenleme ve denetleme 
içine alacağız. Cep telefonu gibi bankacılık 
sistemini bir bakıma by-pass eden her türlü 
para transferini bir düzenleme içine alacağız. 
Bununla ilgili ağırlıklı yetkiyi BDDK’ya verdik. 
Hızla genişleyeceğini düşündüğümüz bir 
alanda artık bir hukuki boşluğun olmasını 
arzu etmiyoruz. İnternet üzerinde birileri 
elektronik para basıyor, birileri itibar edip 
bu paraları alıyor, alışverişte kullanıyor, 
bunların alınıp satıldığı, kurunun oluştuğu, 
döviz piyasaları oluşuyor. Çok dikkat etmemiz 
lazım. Oralardan gelecek yeni risklere karşı 
da şimdiden hazırlıklı olmamız lazım.” 
Yaklaşık bir ay (26 Haziran 2013) sonra 
da “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun”,  kabul 
edildi.  41 maddeden oluşan Kanuna göre, 
Kanuna göre, elektronik para kuruluşları 
faaliyetlerini bankalar aracılığıyla yürütecek. 
Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon 
kadar elektronik para ihraç edecek.
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının 
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şubesinde, temsilcisinde veya dışarıdan hizmet 
aldıkları kuruluşlarda denetim yapmaya 
BDDK yetkili kılındı. Ödeme ve elektronik para 
kuruluşlarının faaliyetleri BDDK tarafından 
geçici olarak durdurulabilecek, faaliyet 
izinleri iptal edilebilecek ve bu kuruluşların 
kabul ettiği fonlar, fon sahibinin haklarının 
tazmin edilmesi ve yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini teminen kullanılacak.
BDDK, bağımsız denetimler de dahil olmak 
üzere yapılan denetimler sonucunda tespit 
edilen hususlarda gerekli tedbirlerin 
alınmasını istemeye, tedbirlerin alınması 
için 6 ayı geçmemek üzere makul süre 
tanımaya, bu süre içerisinde gerekli tedbirler 
alınıncaya kadar ödeme kuruluşunun ve 
elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini 
geçici olarak durdurmaya ve ilgili tedbirlerin 
belirlenen süre içerisinde alınmaması halinde 
faaliyet iznini iptal etmeye yetkili olacak. 

Ödeme kuruluşu tarafından alınan fonlarla 
elektronik para kuruluşunun elektronik para 
ihracı karşılığında topladığı fonlar, BDDK’nın 
çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde korunacak.
Yasaya göre sistem, sistem işleticisi 
tarafından işletilecek. Sistemin işleyişine ve 
sisteme katılıma ilişkin kural ve sözleşmeler 
Merkez Bankası’nca çıkarılan yönetmeliğe 
uygun olarak sistem işleticisi tarafından 
belirlenecek. Merkez Bankası, sistemlerin 
sorunsuz ve kesintisiz işlemesini sağlamak 
üzere gerekli düzenlemeleri yapacak. Sistem 
işleticisi, düzenleme kapsamında Merkez 
Bankası’ndan izin alarak sistem işletebilecek.
Sistem işleticisinin, anonim şirket şeklinde 
kurulması ile nakden ve her türlü muvazaadan 
ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 
5 milyon Türk lirası olması gerekecek. 
Ayrıca yeterli risk yönetimine sahip olması 
ve bilgilerin güvenliği ile güvenilirliğine 
ve iş sürekliliğine dair gerekli tedbirleri 
alması, sistemin, katılımcıların ve işletim 
kurallarının düzenlemelere uygunluğunu 
sağlaması, pay senetlerinin nakit karşılığı 
çıkarılması ve tamamının nama yazılı 
olması istenecek. Bankanın etkin gözetimini 
engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık 
yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması, 
sermayesinde yüzde 10 ve üzerinde paya sahip 
olanların ve kontrolü elinde bulunduranların 
Bankacılık Kanunu’ndaki banka kurucuları için 
aranan niteliklere haiz olacak.

Faaliyet izni verilen sistem işleticisi, faaliyete 
başladığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde 
Merkez Bankası’na faaliyete başladığına 
dair bildirimde bulunacak. Merkez Bankası 
kurulmuş ya da kurulacak olan sistemlerin 
kesintisiz işletimini sağlamak üzere gözetim 
yapacak. Sistem işleticisi, gözetim kapsamında 
her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi gizli dahi 
olsalar Merkez Bankası’nca belirlenecek usul 
ve esaslar çerçevesinde bankaya tevdi edecek 
ve sistemi bankanın gözetimine hazır hale 
getirecek.

Gönderenin ödeme 
işlemine ilişkin onayı 
anılan araçlar ile verdiği 
ve gönderen ile alıcı 
taraf arasındaki fon 
aktarımının söz konusu 
araçlar aracılığıyla 
bilişim ve elektronik 
haberleşme işletmecisi 
üzerinden gerçekleştiği 
işlemler de (mobil 
ödeme hizmeti gibi) 
ödeme hizmetleri 
arasında sayılacak.

Bilişim ve elektronik 
haberleşme hizmeti 
sunan kuruluşun alıcı 
ile gönderen arasındaki 
ödeme işleminde 
gönderilen fona işlemin 
hiçbir aşamasında sahip 
olmadığı ve sadece 
altyapı hizmeti sunduğu 
işlemler, ödeme 
hizmeti kapsamında 
değerlendirilmeyecek.

Ödeme hizmeti sunan 
tüm kuruluşlar, “ödeme 
hizmeti sağlayıcısı” 
adı altında toplanacak. 
Bankalara ilave 
olarak elektronik para 
kuruluşları ve ödeme 
kuruluşları, ödeme 
hizmeti sağlayıcısı 
olarak tanımlanacak. 
Bankalar, elektronik 
para kuruluşları, ödeme 
kuruluşları, ödeme 
hizmeti sağlayıcısı 
olarak tanımlanacak. 
Banka ve ödeme hizmeti 
sağlayıcısı dışındaki 
kişiler ödeme hizmeti 
sunamayacak.

Elektronik para ihraç eden kuruluşlar
Bankalar ve elektronik para çıkarma izni verilen elektronik para 
kuruluşları dışındaki kişilerin, elektronik para ihracı faaliyetinde 
bulunmaları yasaklanacak. Elektronik para ihraç etmek isteyen 
elektronik para kuruluşu, Kuruldan izin almak kaydıyla faaliyette 
bulunabilecek.
Elektronik para kuruluşunda aranacak şartlar şöyle:

“Anonim şirket şeklinde kurulması, sermayesinde yüzde on ve 
üzerinde paya sahip olanların ve kontrolü elinde bulunduranların 
kurucuları için aranan niteliklere haiz olması, pay senetlerinin nakit 
karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, nakden ve 
her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin en az 5 milyon 
Türk Lirası olması, işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli 
personel ve teknik donanıma sahip olması, şikayet ve itirazlarla 
ilgili birimleri oluşturması, yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine 
ve elektronik para kullanıcılarına ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine 
ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri alması, Kurumun denetimini 
engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon 
şemasına sahip olması.”
Elektronik para kuruluşları faaliyetlerini bankalar aracılığıyla 
yürütecek. Elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi 
mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın 
alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli 
bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu düzenleme 
kapsamı dışında olacak.
Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon kadar elektronik para 
ihraç edecek. Bu kuruluş, elektronik para kullanıcısı tarafından 
yatırılan fonları gecikmeksizin elektronik paraya çevirerek 
kullanıma hazır hale getirecek. Kuruluş, elektronik para ihracı 
karşılığında topladığı fonları, bankalar nezdinde açılacak ayrı bir 
hesaba aktarmak suretiyle kullanım süresi boyunca bu hesapta 
bulundurmak zorunda olacak. Fonların yatırıldığı bankalar, 
elektronik para kuruluşunca yatırılan tutar, kullanım süresi 
boyunca Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında bloke edecek.
Kredi verme faaliyetinde bulunamayacak olan elektronik para 
kuruluşu, elektronik parayı elinde bulundurma süresine bağlı 
olarak elektronik para hamiline faiz veremeyecek ve herhangi 
bir menfaat sağlayamayacak. Kurul, elektronik para kuruluşu 
tarafından yapılamayacak diğer faaliyetleri belirlemeye yetkili 
olacak.
Elektronik para kuruluşlarının elektronik para ihracı karşılığında 
aldığı fonlar, mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilmeyecek.
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