
Yasal “e-para” artık 
Türkiye’de BDDK’ya 

ilk başvuran 
Turk Elektronik Para, 
Türkiye’de e-ticaret 

sektöründe alternatif bir 
ödeme platformu da olan 

yerli e-parayı, yani 
“PARAM”ı kullanıma 

sundu.

Elektronik ödeme sistemleri dünyada hızla gelişiyor. Avrupa Birliği’nde (AB) 3 
ülke, nakitsiz hayata geçişe yönelik kararlar almış durumda. Danimarka’da 
2016 Ocak ayı itibariyle hastane, eczane ve posta ofisleri dışında nakit ödeme 
alınmayacak.

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile birlikte Türkiye’de yasal elektronik 
para (e-para) dönemi başladı. Kullanıcı, firma ve kamu kurumlarına büyük kolaylık 
sağlayacak olan bu yeni dönemde, elektronik ödemeler yasal koruma altına alındı. 

Bu kapsamda Turk Elektronik Para A.Ş., 31 Aralık 2014’te ilk e-para kuruluşu olmak 
için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK), başvurusunu yapmıştı. 
Şirket, Kurulun 27 Ağustos 2015 tarihli ve 6428 sayılı kararı ile e-para ihraç etmek 
üzere “elektronik para kuruluşu” olarak faaliyet iznini aldı. İznin Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olmasıyla birlikte ödeme sistemlerinde farklı modellerinin önü açıldı. 
Türkiye’de e-ticaret sektörü standart ödeme sistemlerinden daha esnek olan alternatif 
bir ödeme platformuna sahip oldu: Yerli elektronik para PARAM.

2004’ten bu yana Ar-Ge’sini gerçekleştirdiği 
teknolojiyle halen “e-para” olarak BaroKart, 
AdaletKart ve Platin Kart hizmetlerini sunan 
TURK Elektronik Para Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Can Yılmaz,  “Param” hakkında şu bilgileri 
paylaştı:
“Türkiye’de yeni bir dönem, yasal ve güvenceli 
elektronik para dönemi başlıyor. Bu kapsamda 
markamız ‘Param’, kullanıcılarına büyük 
kolaylıklar ve avantajlar sağlayacak yerel 
elektronik para. ‘Param’la ödemek istiyorum’ 
diyen bireyler ya da kurumlar, öderken hem 
kazanacak, hem hesabını bilecek, hem bütçesini 
yönetebilecek. Bu yapı kullanıcılara ve kamu 

kurumlarına güvence, şeffaflık ve kolaylık sağlayacak.”
Türkiye’de e-para, e-ticaret için gerekli olan ödeme platformları ve banka 
entegrasyonunu bir adım ileri götürerek e-ticaret sitelerinin mali masraflarını azaltma 
ve satışları artırma potansiyeli taşıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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