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I. ÖDEME SİSTEMLERİ VE ÖDEME KURULUŞLARI 

A. ÖDEME SİSTEMLERİ 

1. Genel Bilgi 

Ödeme sistemi, ekonomik birimler arasında mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştıran 

araçları, yasal düzenleme ve standartları, kurumsal ve örgütsel çatıyı, işletim süreçlerini ve 

haberleşme ağını kapsamaktadır. Genel kabul görmüş tanıma göre “ödeme sistemi”; üç veya 

daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon veya menkul kıymet 

aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ya da mutabakat işlemleri 

için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak adlandırılmaktadır.1  

Ödeme sistemleri ile ilgili en önemli kavramlardan birisi de “takas” kavramıdır. Uluslararası 

Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) bünyesinde faaliyet gösteren 

Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesinin (Committee for Payment and Settlement Systems 

- CPSS) “Ödeme ve Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Terimler Sözlüğü”nde takas; sisteme 

gönderilen transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarak iletilmesine aracılık 

edilmesi, bazı sistemlerde mutabakat öncesi provizyon alınması ve sisteme giren ödeme 

emirlerinin netleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ödeme sistemlerine ilişkin önemli 

kavramlardan bir diğeri olan mutabakat ise, iki ya da daha fazla taraf arasındaki fon ya da 

menkul kıymet aktarımından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamına 

gelmektedir. 

Takas, sisteme gönderilen transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarak 

iletilmesine aracılık edilmesi, bazı sistemlerde mutabakat öncesi provizyon alınması ve sisteme 

giren ödeme emirlerinin netleştirilmesini ifade ederken; mutabakat, iki ya da daha fazla taraf 

arasındaki fon ya da menkul kıymet aktarımından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 

getirilmesidir.2 

Ödeme sistemleri birkaç ana faktörden meydana gelmektedir. Bu faktörlerin en  başında, para 

veya para otoriteleri ya da mali kuruluşlarca sunulan parasal yükümlülükler ile bu 

yükümlülüklerin sahipliğinin kullanıcılar arasında transferine, kayıt altına alınmasına ve bu 

hususlarda iletişimin sağlanmasına yarayan sistemler, araçlar ve prosedürler gelmektedir. 

 

 

                                                           
1 6493 sayılı Kanuna göre ödeme sistemi, üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden 

kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için 

gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak tanımlanırken; menkul kıymet mutabakat sistemi, üç 

veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan menkul kıymet aktarımlarının 

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak 

kuralları olan yapı olarak tanımlanmaktadır. Ancak uygulamada ödeme sistemleri ve menkul kıymet mutabakat 

sistemlerinin hepsi için ödeme sistemi ifadesi kullanılabilmektedir. 
2“http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-

3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES”, Erişim: 27.03.2017 

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES
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2. Ödeme Sistemlerinin Amaçları 

 Bankalar arası fon aktarımlarında etkinlik sağlamak, 

 Ödeme riskini en düşük seviyeye indirmek, 

 Fon yönetimini daha basit hale getirmek, 

ve bankacılık sistemine yeni hizmetler sunmaktır.  

Ödeme sistemlerini önemli hale getiren özellikle finansal sektörde aldıkları roller olmuştur. 

Finansal sistem içinde finansal risklere, hızlılığa ve güvenilirliğe yönelik düzenlemeler 

sonrasında ödeme sistemlerinde de büyük dönüşümler gözlenmiş ve bu durum para otoritelerini 

para politikası ile ilgili karar verme süreçlerinde güçlü ve etkin ödeme sistemlerine sahip olma 

ve ödeme sistemi ile ilişkili ortaya çıkabilecek sistemik risklerden kaçınılmasına katkı 

sağlayacak çalışmalara yönlendirmiştir.3 

3. Ödeme Sistemlerinin Sınıflandırılması 

 

Birinci sınıflandırma sistemlerde gerçekleşen ödemelerin perakende veya toptan olmasına göre 

yapılabilir. Perakende ödeme sistemleri, çoğunlukla müşteri ödemeleri, çek, kredi kartı, 

doğrudan borçlandırma ve kredi transferi işlemleri için kullanılmakta ve finansal istikrara 

göreceli olarak daha az etki etmektedir. Toptan ödeme sistemleri ise önemli, acil ve genellikle 

büyük tutarlı ödemeler için kullanılan sistemlerdir.  

 

Ödeme sistemleri, gerçek zamanlı brüt mutabakat (Real Time Gross Settlement – RTGS) 

esasına göre çalışan sistemler ile netleştirme sistemleri olarak da sınıflandırılabilir. Gerçek 

zamanlı brüt mutabakat usulüne göre çalışan ödeme sistemlerinde işlemler geri dönülemez ve 

kesindir. İşlemlerin mutabakatı merkez bankası parası ile gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu 

sistemlerde mutabakat işlem bazlı olup, çalışma saatleri içinde likiditeye olan ihtiyaç göreceli 

olarak daha yüksektir. Söz konusu işlemlerde anlık nihai mutabakat söz konusu olduğundan bu 

işlemler herhangi bir kredi riski taşımamaktadır. Ülkemizdeki ödeme sistemlerinden TCMB 

tarafından işletilen Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet 

Transfer (EMKT) sistemi RTGS usulüne göre çalışan sistemlerdir. Netleştirme sistemleri ise, 

iki veya çok taraflı netleştirme ilkesiyle çalışmaktadır. Bu sistemlerde karşılıklı net pozisyonlar, 

merkezi takas kuruluşu veya merkezi karşı taraf vasıtasıyla yapılmakta olup, gün içinde 

pozisyonlar açıktır. İşlemlerin mutabakatı gün içinde belirli saatlerde veya gün sonunda 

yapılmaktadır. Gerçek zamanlı brüt ödeme sistemlerinin aksine, tarafların gün içinde, yüksek 

tutarda ödeme yapma zorunluluğu olmamasından dolayı gün içinde likidite ihtiyacı RTGS’e 

göre daha düşüktür. Böylelikle, bu sistemlerde bir likidite tasarrufunun oluşması 

sağlanmaktadır. Ancak, netleştirme sisteminin katılımcılarından birinin geçici likidite darlığı 

nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmesi veya takastan çıkarılması diğer katılımcılara gitmesi 

gereken likidite akışının bekleyen işlem yüzünden gerçekleşememesi riskini doğuracağı için, 

                                                           
3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB]. “Ödeme Sistemleri ve Türkiye'de Ödeme Sistemleri.” Ankara: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2014). 
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sistemde yer alan diğer katılımcıları etkileyebilmektedir. Ülkemizde “netleştirme” usulüne göre 

faaliyet gösteren ödeme sistemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) 

tarafından işletilen sistemlerdir. 

 

Türkiye’deki temel ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, Elektronik Fon Transfer 

Sistemi (EFT), Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT), Bankalararası Takas 

Odaları Merkezi (BTOM), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası’ndan (Takasbank) oluşmaktadır. 

4. Türkiye’de Kullanılan Ödeme Araçları ve Ödeme Yöntemleri 

 

Türkiye’de kullanılan ödeme araçlarını nakit ve nakit-dışı olmak üzere ikiye ayırmak 

mümkündür. Gelişen teknoloji ile dünya genelinde alternatif ödeme araçlarının daha fazla 

kullanılması eğilimi olsa da, nakit, hâlâ yaygın olarak kullanılan bir araç olma özelliğini 

sürdürmektedir. Nakit dışı ödeme araçları arasında Türkiye’de en yaygın kullanılan ödeme aracı 

ödeme kartlarıdır. Banka kartları ve kredi kartlarından oluşan ödeme kartları arasında en yaygın 

olarak kullanılanlar ise, kredi kartlarıdır.  

Nakit dışı ödeme araçlarından bir diğeri olan çek daha çok ticarette tercih edilmektedir. Son 

yıllarda ülkemizdeki çek kullanımında adet bazında düşüş gözlemlenirken, tutar bazında artış 

görülmektedir. Kredi kartları ve alternatif diğer araçların ortaya çıkışı ve hızla yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmasının çek kullanımında işlem adedi bazında son yıllarda yaşanan 

düşüşün bir nedeni olabileceği düşünülmektedir. 

Ülkemizde; nakit, ödeme kartları ve çeklerin yanı sıra mobil ödeme araçları ve elektronik para 

gibi diğer bazı araçların kullanımının da arttığı görülmektedir. Bazı GSM operatörleri 

tarafından cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirilen mobil ödeme hizmetleri sunulmaktadır. 

Hem faturalı hem de ön ödemeli hatlar için kullanılabilen söz konusu hizmetler ile elektronik 

ortamda ve üye iş yerlerinde alışveriş yapılabilmektedir. Ön ödemeli hat kullanılarak yapılan 

mobil ödeme işlemlerine ilişkin tutar ön ödemeli hatta yüklü bulunan bakiyeden düşülürken, 

faturalı hatlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde alışveriş tutarı cep telefonu faturasına 

yansımakta ve müşteri cep telefonu faturasını öderken söz konusu alışverişe ilişkin ödemeyi 

gerçekleştirmektedir.4 

B. ÖDEME KURULUŞLARI 

6493 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ödeme kuruluşu “Ödeme hizmeti sağlamak ve 

gerçekleştirmek için bu Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Söz konusu Kanun kapsamında;  

                                                           
4“http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-

3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES”, Erişim: 27.03.2017 

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a28ff0bd-1e9a-42be-8f7d-3249a1b3cf1c/OdemeSistemleri.pdf?MOD=AJPERES
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 Bir ödeme hesabına bağlı olarak gerçekleşen para transfer işlemleri,  

 Herhangi bir hesap bulunmaksızın yapılan para havalesi işlemleri,  

 Ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,  

 Ödeme aracının ihraç veya kabulü işlemleri,  

 GSM operatörlerince sunulan mobil ödeme hizmetleri,  

 Fatura ödemelerine aracılık edilmesine dönük faaliyetler 

 “ödeme hizmeti” olarak sınıflandırılmakta ve ödeme hizmeti sunabilecek kuruluşlar bankalar, 

ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları olarak düzenlenmektedir. Bankalar ilgili 

düzenlemeler ve faaliyet izinleri çerçevesinde herhangi bir ilave izne gerek olmaksızın hem 

ödeme hizmeti sunma hem de elektronik para ihraç etme faaliyetlerinde bulunabilmektedir.  

Anılan Kanunun 14. Maddesinde bu Kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanında faaliyette 

bulunmak isteyen ödeme kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak 

kaydıyla faaliyette bulunabileceği belirtilmiştir. 

Ülkemizdeki Bazı Ödeme Kuruluşları; 

Halihazırda ülkemizde 6493 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci 

maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni 

verilen 25 adet ödeme kuruluşu bulunmaktadır.5 Bununla birlikte faaliyet izni bekleyen şirketler 

de bulunmaktadır. Lisans alan ve bekleyen şirketler arasında yerli sermeyeli şirketler olduğu 

gibi global şirketler de bulunmaktadır.6 

Lisans alan ödeme kuruluşlarından birkaçına değinilecek olursa; 

1. N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin iştirakidir. Fatura tahsilatları, 

abonelik işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı para transferi başta olmak üzere pek çok finansal hizmete 

aracılık etmektedir. Tüm işlemleri kurum/banka anlaşmaları kapsamında on-line olarak 

gerçekleştirmekte ve haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Bankalara, PTT şubelerine, 

yurtdışına ve bir diğer N kolay işlem merkezine para transferi yapılabilmektedir. 

2. Gönder-al Ödeme Kuruluşu A.Ş. 

 

Gönder-al Ödeme Hizmetleri A.Ş. 23 Temmuz 2015 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'ndan para transferi ve fatura ödemesi konularında faaliyet izni almıştır. 

Gönder-al üç çeşit hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler: Yurt içi para transferi, yurt dışı para 

transferi ve fatura ödeme hizmetidir. Gönder-al, MoneyGram'ın Türkiye'deki temsilcisidir. 

Söz konusu kuruluş aracılığıyla para transfer etmek için, Gönder-al bayisine giderek bir ya da 

daha fazla resmi kimlik belgesi ile basit bir para gönderi formu doldurulur ve gönderilmek 

istenen tutar ve ücretleriyle birlikte para gönderi formu görevliye teslim edilir. Bunun 

karşılığında bir makbuz ve işleme ait bir referans numarası verilmektedir. Parayı tahsil edecek 

kişiye bu referans numarası bildirilir. 

                                                           
5 Söz konusu bilgiye BDDK web sitesinden ulaşılmıştır. 
6 https://oded.com.tr/2017/01/26/oded-basin-aciklamasi, Erişim:27.03.2017 

https://oded.com.tr/2017/01/26/oded-basin-aciklamasi
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Gönder-al aracılığıyla para almak için ise göndericiden öğrenilen referans numarası ile birlikte 

geçerli bir kimlik belgesi görevliye teslim edilir. Görevli gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 

ödemeyi gerçekleştirmektedir. 

3. Ucuz Para Transferi (UPT)  

Bu uygulama, PTT işyerlerinden tüm bankalardaki hesap ve kredi kartlarına para transferini 

ifade etmektedir. Ucuz para transferi, müşterilerin transfer taleplerinin PTT tarafından alınarak, 

bu talimatın anlaşmalı banka Aktif bank ile arasındaki on-line sistem bağlantısı üzerinden belli 

bir ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir. 

UPT, Türkiye’nin ilk ve tek yerli, global para transferi ve ödeme platformu olup yurt içi ve yurt 

dışında birden fazla para cinsinden hesaba, kredi kartına para gönderip alınabilmektedir. Yeni 

Nesil Para transfer sistemi olan UPT ile yurt içine isme, hesaba ve karta, yurt dışına hesaba ve 

anlaşmalı UPT Hizmet Noktalarına alıcının ismine anlık olarak TL, USD ve EUR olarak para 

gönderilip alınabilmektedir. Yapılan para transferi otomatik olarak banka hesabına veya kredi 

kartına geçmektedir. UPT, Aktif Bank’ın iştirakidir. UPT, yurt içinden ve yurt dışından para 

gönderip alınabilen bir para transferi sistemidir. 

         UPT ile Yurt İçinde; 

 Banka hesabı ya da kartına gerek olmadan 

 Türkiye’deki tüm UPT Hizmet Noktalarından 

 İsme ya da herhangi bir bankaya ait hesaba veya kredi kartına 

 Türk Lirası, USD ya da Avro cinsinden para transferi yapılabilmektedir. 

Banka hesabı olan veya olmayan, ülke mevzuatına göre reşit olan herkes UPT ile para gönderip 

alabilmektedir. UPT hizmet noktaları yurt içinde; Tüm PTT ve Aktif Bank şubeleri ve para 

transferi işlemlerine aracılık etmek üzere kurulmuş MoneyPost Ofisleri iken yurt dışında ise 

UPT işlemlerine aracılık eden anlaşmalı bankaları ve para transferi şirketlerini kapsamaktadır.  

UPT ile Para Transferi ve Avantajları  

En yakın UPT Hizmet Noktasına, geçerli kimlik belgesi ile gidilerek Para Gönderme Formu 

doldurulur, gönderim tutarı ve ücreti görevliye teslim edilir ve UPT işlemine ait referans 

numarası alıcıya iletilir. 

İsme gönderilen para transferleri için işleme ait referans numarası ve geçerli kimlik belgesi ile 

en yakın UPT Hizmet Noktasına gidilir. Banka hesabına veya Türkiye’deki banka kartına 

gönderilen para transferleri otomatik olarak hesaba yansımaktadır. 

UPT’ nin avantajlarından bahsetmek gerekirse;  

 Alıcı komisyon ödememektedir. 

 İsme gönderilen paralar anında alıcısına ulaşmaktadır. 

 Türkiye’de 4.700'ü, anlaşmalı ülkelerde ise 292.000'i aşkın noktadan para gönderip 

alınabilmektedir. 
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 İsme, hesaba ve kredi kartına farklı döviz cinslerinden para transferi 

yapılabilmektedir.  

 Birkaç bilgi ile işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye genelindeki UPT Hizmet Noktalarından anlık 20.000 TL, 10.000 ABD Doları ve 

10.000 Avro limitler ile alıcının ismine para gönderilebilmektedir. Anlaşmalı ülkelerdeki UPT 

Hizmet Noktalarından gönderilen para transfer limitleri ülke mevzuatına göre değişiklik 

göstermektedir.7 

C. ULUSAL MEVZUAT VE YÜKÜMLÜNÜN FAALİYETLERİ 

Ödeme kuruluşlarına ilişkin temel düzenlemeler 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi 

Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 20.06.2013 tarihinde kabul edilen 6493 sayılı 

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. 

Söz konusu Kanun ile temel olarak ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme 

hizmetleri ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları olmak üzere üç alan 

düzenlenmektedir.  

6493 sayılı Kanunda geçen Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, Banka: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunu ifade etmektedir. 

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile ilgili olarak 6493 sayılı Kanun içinde lisanslama ve 

denetim gibi alanlara ilaveten bu tür kuruluşlarca toplanan fonların korunmasına ve böylece 

anılan faaliyetlerin tüketiciler açısından sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine ilişkin çeşitli 

hükümler de düzenlenmektedir.  

Kanunun 12 nci maddesinde ödeme hizmetlerinin hangi faaliyetlerden oluştuğu tanımlanmıştır. 

Buna göre ödeme hizmetleri;  

 Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren 

hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,  

 Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme 

hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan 

borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile 

düzenli ödeme emri dâhil para transferini, 

 Ödeme aracının ihraç veya kabulünü, 

 Para havalesini, 

 Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya 

elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti 

                                                           
7Murat GÖDE, Yeterlik Tezi, “6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri 

Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamındaki Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarının 

Fonksiyonlarının Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede Önleyici Tedbirler 

Açısından Değerlendirilmesi”, 2015 
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kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren 

bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini, 

 Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri, 

ifade etmektedir  

Kanunun 14. Maddesinde bu Kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak 

isteyen ödeme kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak kaydıyla 

faaliyette bulunabileceği belirtilmiştir.  

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bağımsız denetime tâbidirler. Ödeme ve elektronik para 

kuruluşlarının finansal açıdan bağımsız denetimi 26.9.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılır. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bağımsız 

denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimi ise Kurulca belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde yerine getirilir. Düzenlenen bağımsız denetim raporları Kurulca belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma gönderilir. 

27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ise; 

Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi 

ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. 

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında 

kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para 

Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’in “Kimlik 

Doğrulama” başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında “Hassas ödeme verilerine erişim 

sağlandığı durumlarda ve Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre düşük değerli olmayan ödeme 

işlemleri ile 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanuna ilişkin yükümlülükler kapsamında kimlik tespitinin zorunlu olduğu işlemlerin elektronik 

ortamda gerçekleştirildiği hallerde söz konusu işlemlerin başlatılmasında; birbirinden bağımsız en 

az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması kullanılır (…)”şeklinde ifade yer 

almaktadır. Aynı maddenin 6 ncı fıkrasında “5549 sayılı Kanuna ilişkin yükümlülükler saklı 

kalmak üzere, dördüncü ve beşinci fıkralara göre iki bileşenli kimlik doğrulama ile 

gerçekleştirilmesi gereken işlemler için kullanıcının sözleşme ile ya da güvenli yöntemlerle 

onayının alınması veya ödeme işleminin güvenli alıcılar listesindeki bir alıcı ile gerçekleştirilmesi 

halinde iki bileşenli kimlik doğrulama uygulanması zorunlu değildir. Elektronik ortamdaki bir 
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sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça 

bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.” denilmektedir. 

II. ELEKTRONİK PARA 

A. GENEL BİLGİ  

Çok çeşitli tanımı bulunan elektronik parayı (e-para/e-money); kullacının sahip olduğu elektronik 

bir cihaz içinde depolanmış olan, parasal değer vasıtasıyla ödemeleri gerçekleştiren bir ödeme 

aracı olarak tanımlamak mümkündür.  

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise elektronik para, 

“Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik 

olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve 

elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı 

olarak kabul edilen parasal değer” şeklinde tanımlanmıştır. 

Elektronik para, "yatırılmış değer" veya satış noktası terminalleri vasıtasıyla, iki cihaz 

arasında doğrudan transferleri veya internet gibi açık bilgisayar ağları üzerinden ödemeleri 

yapmak için önceden ödenmiş ödeme mekanizmalarıdır. Yatırılmış değer ürünleri 

"donanım" veya "kart tabanlı" mekanizmalar ve yazılım veya ağ tabanlı mekanizmalardır. 

Yatırılmış değer kartları tek maksatlı veya çok maksatlı olabilir. Örneğin telefon kartları gibi tek 

maksatlı kartlar yalnız birtür mal veya hizmetin satın alınmasında veya belirli bir satıcıdan ürün 

alınmasında, çokmaksatlı kartlar birkaç satıcıdan birçok şeyi satın almada kullanılabilir. 

Yükleme yapılmış değerli kartların aksine, elektronik para, on-line olarak 

işlemi yapan iki taraf arasında anında geçirilebilmektedir. E-money'in, herhangi bir risk, 

problem ve elde tutma, idare etme, ulusal para birimini koruma maliyeti olmaksızın sonunda 

kağıt para gibi çalışması beklenilmektedir. Teknoloji alanında meydana gelen ilerlemeler, 

elektronik paranın Dünya çapında kullanılmasını sağlamaktadır. Bu ilerlemeler: 

 İşlem başına yapılan maliyetlerin düşmesini de sağlayan güvenilir ve çabuk 

haberleşme ağı, 

 Yoğun işlem hacmini karşılayabilecek daha iyi bilgisayar teknolojisi ve 

 Gizliliği sağlamak amacıyla kullanılan şifrelerdir. 

Elektronik para kullanımının müşteriye sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Daha hızlı ve etkin işlem yapma imkanı 

 Cepte para taşıma ihtiyacını daha da azaltması 

 Yaygın bir kullanıcı ağının sağlanması 
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 Otomatik olarak kişisel mali kayıtların saklanması 

 Mali gizliliğin sağlanması 

 Muhtemel hırsızlık vakalarına karşı sağlanan güvenlik 

 Banka hizmetlerinin ve araçlarının daha da kişiselleştirilmesi 

İş dünyasına getireceği faydalar ise şunlardır: 

 Anında yapılan işlemler, 

 Paranın fiziksel olarak elde tutulmasını azaltması nedeniyle sağlanan önemli maliyet 

avantajları, 

 Müşteri hakkında elde edilen bilgiler nedeniyle pazarlama konusunda getirdiği kolaylıklar 

 Serbest Bankacılık hizmeti yaratması 

Sağlanan bu avantajlar yanında elektronik para mekanizmasının kullanılmasını yavaşlatacak bazı 

durumlarda söz konusudur. Teknolojik altyapının kurulmasının getirdiği maliyetler, e- money 

sistemlerinin mevcut ödeme araçları ile bir arada olma zorunluluğu ve bu sistemin mevcut ödeme 

sistemlerinin yarattığı maliyetten daha düşük bir maliyette tutulma zorunluluğu, kartları kaybetme 

riski ve karta yüklü değerlerin müşterileri korkutması gibi nedenler bunlar arasında gösterilebilir. 

E-money'in çalışması şu sırayı takip etmektedir. 

 Bir kişisel bilgisayarın kullanıcısı, internet aracılığıyla bankasına girer ve e- money ve 

kendi hesabının onaylanmasını talep eder. 

 Hesap onaylandığında, kullanıcı rastgele seçtiği bir şifre ile güvenlikli dijital bir mektupla 

talebini sunar. 

 Banka, mektubu imzasıyla(dijital imza) onaylar ve kullanıcıya geri gönderir. 

 Kullanıcı, artık ATM aracılığıyla bir smart karta dijital para yükler transfer edebilir ve 

internet üzerinden parasını harcayabilir. 

Bu sistemin yaygınlaşması ve büyük ölçekli olarak kullanılması ile birlikte suçlular, suçtan elde 

ettikleri gelirlerini transfer etme konusunda yeni bir alan keşfetmiş olacaklardır. Suçlular, daima 

karaparalarını aklamak amacıyla yeni yöntemler aramakta ve yeni çıkan transfer metodlarını 

hemen kapmaktadır. Yasal ve yasal olmayan paranın hareketinde, 1980 ve 1990'lı yıllarda havale 

transferleri (wire transfer) popülerken, 2000'li yıllarda aynı durumu e- money transferlerinde 

yaşayabiliriz. E-money'in karapara aklayıcılar tarafından kötüye kullanılması gelecekte önemli bir 

sorun teşkil edecektir. Çünkü e-money sistemi iki açıdan karapara aklayıcıya cazip gelmektedir: 

 Yapılan işlemler iz sürmeyi zorlaştırabilir. 

 Yapılan işlemler inanılmaz bir biçimde hızlı hareket edecektir. 

E-money sistemlerinin kullanımı, mali işlemlerin yüz yüze yapılmasını daha da azaltacak ve 

müşteriyi tanımayı daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca e-money sistemlerde işlemi yapanların arada 

bir aracı bulunmaksızın doğrudan kendileri arasında yapabilme imkanı işi daha da zor kılacaktır. 
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E-money, Dünyanın herhangi bir yerinden gelebildiği gibi, Dünyanın, herhangi bir yerine de 

gönderilebilir. Böylece elektronik para, Dünyanın herhangi bir bölgesindeki kısıtlamalara tabi 

olmadan bir ağ üzerinden anında fonların transferine imkan sağlayacaktır. 

E-money yoluyla karapara aklamada, nakit Dünya genelinde karapara aklamann ilk aşaması olarak 

kabul edilen yerleştirme(placement) aşamasında yasal nitelikli bir bankaya yatırılmak yerine, 

yasal olmayan mali bir kuruluşa da yatırılabilir. Yerleştirme aşaması, smart kartların ya da yabancı 

para birimi almak için PC'Ierin kullanılması yoluyla daha da kolay hale getirilebilir. 

İkinci aşama olan ayrıştırma(layering) aşamasında ise e-money sistem, yine PC'Ier aracılığıyla 

kullanılabilir. Ayrıca e-money sistem, paranın herhangi bir sınır tanımadan transferine de imkan 

tanımaktadır. 

Karapara aklamanın son aşaması olarak kabul edilen bütünleştirme (integration) aşamasında ise, 

e-money sistemi yoluyla, elde edilen karapara ile yatırım araçlarına, çeşitli varlıklara, PC'Ier 

kullanılarak herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç olmadan yatırım yapılabilir.8 

Elektronik Para ile Aklama (Örnek Olay) 

X şirketi internet sitesi üzerinden kullanıcılarına para karşılığı elektronik para ihraç etmektedir. 

Kullanıcıların, aldıkları elektronik parayı, şirketin internet sitesinde isimleri yer alan ve 

yurtdışındaki internet sunucuları üzerinden kurulan illegal kumar ve bahis sitelerinde kullandıkları 

anlaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda, yurtdışındaki internet sunucuları üzerinden kurulan illegal 

kumar ve bahis sitelerinin, aslında X şirketi tarafından yurtdışında kuruldukları, daha öncede bu 

sitelerin isimleri ile benzer isimde olan web sitelerinin, yurtdışında dolandırıcılık ile ilgili bir suç 

dolayısıyla soruşturmaya konu oldukları ve kurucularının hapis cezası aldığı tespit edilmiştir. X 

şirketinin elektronik para ihracatı yapıp, illegal kumar ve bahis sitelerinde kullanıcıların elektronik 

parayla oyun oynamalarına imkan sağladığı, karşılığında da belirli bir komisyon aldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca kullanıcıların kumar oynadıkları bu web sitelerinde, X şirketinin 

kurucularının belirli bir teknik altyapı oluşturarak, elektronik para ile kumar oynayan şahısların 

ellerini ve hamleleri önceden gördükleri, yani hile ile o an oynanan kumar veya bahsi kazandıkları, 

böylece kullanıcıları dolandırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları anlaşılmıştır. X şirketinin 

kurucularının illegal yollardan elde etmiş oldukları bu suç gelirlerini, aralarında ticari bir iş ilişkisi 

varmış gibi göstererek, yine kendilerinin ortak olduğu veya akrabalarına ait olan şirketlere 

aktardıkları ve bu yolla suçtan elde etmiş oldukları gelirleri aklamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.9 

                                                           
8 “Bankalar Sektör Araştırma Raporu”,2014 
9 Masak değerlendirme raporundan temin edilmiştir. 
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B. ÜLKEMİZDE LİSANSLI ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI 

6493 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre elektronik para kuruluşu: “Bu Kanun kapsamında 

elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

Halihazırda ülkemizde 6493 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci 

maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek 

üzere faaliyette bulunma izni verilen yedi adet elektronik para kuruluşu bulunmaktadır.10 

Bunlardan birkaçını açıklayacak olursak; 

1. Turk Elektronik Para Anonim Şirketi 

TURK Elektronik Para A.Ş. , 2008 yılından bugüne kadar kartlı ödeme sistemleri kapsamında 

yazılım, tasarım ve kart baskı faaliyetlerini Turuncu Holding A.Ş bünyesinde gerçekleştirmiştir. 

6493 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ödeme sistemleri ile ilgili yürütülen projeler 

Turk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 2014 

yılında kurulan TURK Elektronik Para A.Ş. işletmeler ve bireysel kullanıcılar için elektronik 

paranın ihraç edilmesini ve sunduğu ödeme çözümleri aracılığı ile ön ödemeli akıllı kimlik 

kartlarının, finansal bir alt yapı ile birlikte kullanılmasını sağlamaktadır. 

Şirketin sunmuş olduğu elektronik para projesi “Param” karttır. Kart sahipleri için özel olarak 

tasarlanmış olan Param'ın içerisine istenildiği kadar kredi yüklemesi yapılarak anlaşmalı giyim, 

akaryakıt, yiyecek / içecek gibi harcama noktalarında hizmet alımına ve indirim imkanına sahip 

olunmaktadır. Şirket elektronik para hizmetinin yanında, fatura tahsilat ve ödeme hizmeti, sanal 

pos hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışı para transfer hizmeti de sunmaktadır. 

2. Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi 

Birleşik Ödeme Hizmetleri telekom operatörleri, su, gaz ve elektrik kurumlarına hizmet 

vermektedir. Şirketin; cüzdan çözümü, kiosk çözümü gibi hizmetleri bulunmaktadır. 

Cüzdan çözümü sayesinde; kiosklar ve Web üzerinden oluşturulan mobil cüzdan ile birlikte 

müşteriler kiosktan kioska para transferi, mobil telefondan kioska para transferi, karttan cüzdana 

ve kioska para transferi ve fatura ödemek gibi pek çok özelliği tek bir platformda 

gerçekleştirebilmektedir. 

Fatura Ödeme Kioskları, İstanbul ve Ankara’da Metro istasyonları ve alış veriş merkezleri gibi 

insan yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde hizmet vermektedir. Para kabul edip, para üzeri 

verebilen kiosklar aynı zamanda kredi kartı ve NFC ile işlem yapma özelliklerine de sahiptir.11 

                                                           
10 Söz konusu bilgiye BDDK web sitesinden ulaşılmıştır. 
11 Murat GÖDE, Yeterlik Tezi, “6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme 

Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamındaki Elektronik Para Ve Ödeme 
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C.  ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT 

Elektronik para kuruluşları da ödeme kuruluşları gibi 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 

düzenlenmiştir.  

6493 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre elektronik para kuruluşu: “Bu Kanun kapsamında 

elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

07.06.2014 tarihli 29043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesine göre kuruluş unvanının, ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu 

gösterir ibareleri içermesi zorunludur. Yönetmeliğin 6 ıncı maddesine göre ise elektronik para 

ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç eder. Aynı 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise, elektronik para kuruluşunun temsilcisinin elektronik para 

ihraç edemeyeceği fakat fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama 

ve bağlantıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolünü, elektronik para kuruluşları için elektronik 

paranın geri ödenmesini, süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek 

faaliyetlerin bütün aşamalarını ve gerekli açıklamaları kapsayan iş akış planlarının 

oluşturulmasından, sorumlu olduğu vurgulanmıştır.  

Kanunun 13 üncü maddesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaların, 

elektronik para kuruluşlarının, ödeme kuruluşlarının, ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğu 

belirtilmiştir. 

Kanunun 18 inci maddesinde ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 

bankalar ve bu Kanun kapsamında elektronik para çıkarma izni verilen elektronik para kuruluşları 

dışındaki kişilerin elektronik para ihracı faaliyetinde bulunmalarının yasak olduğu ifade edilmiştir. 

Bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu, Kuruldan izin 

almak kaydıyla faaliyette bulunabilir. 

Elektronik para kuruluşları, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan bankalar 

aracılığıyla yürütürler. 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 Kanun kapsamı dışındadır.  

Kanunun 18 inci maddesinin uygulanmasında, elektronik para kuruluşunun kurulmasına ilişkin 

istenecek bilgi ve belgelere, işleyişine, sermaye ve özkaynak yapısına, şube, temsilci veya dış 

hizmet sağlayıcı kullanımına, kurumsal yönetim ilkelerine, iç sistemlerine, bilgi sistemleri 

                                                           
Kuruluşlarının Fonksiyonlarının Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede Önleyici 

Tedbirler Açısından Değerlendirilmesi”, 2015 
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yönetimine ve bu Kanun kapsamına girmeyen diğer faaliyetlerine, elektronik paranın ihraç 

edilmesi ve geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Merkez 

Bankasının görüşünün alınması suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kanun’un 20 inci maddesi kapsamında elektronik para kuruluşunun kredi verme faaliyetinde 

bulunamayacağı, elektronik parayı elinde bulundurma süresine bağlı olarak elektronik para 

hamiline faiz veremeyeceği, herhangi bir menfaat sağlayamayacağı, elektronik para ihracı 

karşılığında aldığı fonların, 5411 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre mevduat veya katılım 

fonu olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Kanunun 21 inci maddesinde ise elektronik para kuruluşunun bu Kanun kapsamındaki 

denetiminin Kurum tarafından yapılacağı ve Kurumun aynı zamanda bu kuruluşların şubesinde, 

temsilcisinde veya dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlarda da denetim yapmaya yetkili olduğu 

belirtilmiştir. Aynı maddede elektronik para kuruluşunun yerinde denetiminin, Kurumun yerinde 

denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından yapılacağı ve bağımsız denetime12 tabi 

olduğu ifade edilmiştir. Ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun denetimine ilişkin 

diğer usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmektedir. 

III. YÜKÜMLÜNÜN FATF TAVSİYELERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

FATF tarafından para ve değer transfer hizmeti sunan kuruluşlara ilişkin olarak yayımlanan 

standartlar; 

 “Müşterinin tanınması” başlıklı 10 No’lu Tavsiye 

 “Para veya Değer Transferi Hizmetleri” başlıklı 14 Nolu Tavsiye  

 “Elektronik Transferler” başlıklı 16 No’lu Tavsiye 

 “İç Kontroller ve Yurt Dışı Şube ve Bağlı Kuruluşlar” başlıklı 18 No’lu Tavsiye 

 “Finansal Kuruluşların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi” başlıklı 26 No’lu Tavsiye 

ile düzenlenmiştir. 

TAVSİYE NO AÇIKLAMA 

                                                           
12 Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finansal açıdan bağımsız denetimi 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılır. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bağımsız denetim 

kuruluşlarınca gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimi ise Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

yerine getirilir. 
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10  

(Müşterinin 

Tanınması) 

 

FATF’in 10. Tavsiyesine göre finansal kuruluşların isimsiz veya bariz şekilde 

sahte isimlere ait hesap bulundurması yasaklanmalıdır. 

Ayrıca finansal  kuruluşlar; 

 İş ilişkisi tesis ederken, 

 Arızi işlemler gerçekleştirirken : (i) uygulanabilir belirli bir limitin üzerindeki 

(15.000 ABD Doları/Avro) işlemler veya (ii) 16. Tavsiyenin Açıklayıcı Notu 

kapsamındaki elektronik transferler, 

 Karapara aklama veya terörizmin finansmanı şüphesi olduğunda, 

 Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu veya yeterliliği 

hakkında şüphe duyduğunda, 

müşterini tanı tedbirlerini uygulamaya zorunlu tutulmalıdır. 

Alınması gereken müşterini tanı tedbirleri şunlardır: 

(a) Müşterinin kimlik tespitinin yapılması ve bu müşteriye ait kimlik bilgilerinin 

güvenilir, bağımsız kaynaklı belge, veri ya da bilgiler kullanılarak teyit edilmesi, 

(b) Gerçek faydalanıcının kimliğinin tespit edilmesi ve finansal kuruluş 

tarafından gerçek faydalanıcının kim olduğundan emin olacak şekilde kimliğinin 

teyidi için makul tedbirlerin alınması, (Bu tedbirler, tüzel kişi ve yasal oluşumlar 

bakımından bunların sahiplik ve kontrol yapılarının finansal kuruluş tarafından 

anlaşılmasını da kapsamalıdır.) 

(c) İş ilişkisinin amacı ve gerçek niteliğinin kavranılması ve uygun olduğu 

ölçüde bunlar hakkında bilgi edinilmesi, 

(d) Gerçekleştirilmekte olan işlemlerin, kuruluşun müşterilerine ve gerektiğinde 

fonların kaynakları da dâhil olmak üzere bunların iş ve risk profillerine ilişkin 

bilgileri ile tutarlılığından emin olmak için iş ilişkisine sürekli olarak dikkat 

gösterilmesi ve bu iş ilişkisi süresince gerçekleştirilecek olan işlemlerin detaylı 

şekilde incelenmesidir. 

14 

 (Para veya Değer 

Transferi 

Hizmetleri) 

FATF’in 14. Tavsiyesi para ve değer transfer hizmetlerini konu edinmektedir. Söz 

konusu Tavsiyeye göre: 

 Para veya değer transferi hizmetleri veren gerçek ve tüzel kişilere yetkili bir 

makam tarafından lisans verilmeli veya bu kişiler kayıt altına alınmalıdır13. 

 Ülkeler, para veya değer transferi hizmetini kayıtlı veya lisans sahibi olmaksızın 

yerine getiren gerçek veya tüzel kişileri tespit etmek ve bunlara uygun 

yaptırımlar uygulamak için tedbir almalıdır. 

 Para veya değer transferi hizmetleri verenler kara para aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadeleye uyum hususunda denetime tabi olmalıdır.  

 Bir acente olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere de yetkili bir makam 

tarafından lisans verilmeli veya bu kişiler kayıt altına alınmalıdır ya da bu 

hizmetleri sağlayanlar, kendilerinin ve acentelerinin faaliyet gösterdikleri 

ülkelerdeki yetkili makamların erişim imkânının olduğu güncel bir acente listesi 

tutmalıdır. 

 Ülkeler, acenteleri olan para veya değer transferi hizmeti sağlayıcılarının, bu 

acentelerin kendi aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele programlarına 

dâhil olmasını ve bu programlara uyumlarının izlenmesini temin etmeleri için 

tedbir almalıdır. 

Ayrıca FATF’in 14. Tavsiyenin açıklayıcı notuna göre; “bir ülkenin, kendi sınırları 

içerisinde finansal kuruluş (FATF Tavsiyelerinde tanımlandığı şekilde) olarak 

halihazırda lisanslı veya kayıtlı olup bu lisans veya kayıt uyarınca para veya değer 

transfer hizmetleri gerçekleştirmesine izin verilen ve FATF Tavsiyeleri uyarınca 

                                                           
13 Ülkelerin para veya değer transferi hizmeti vermeye yetkili lisanslı ya da kayıtlı finansal kuruluşlar için ayrı 

bir lisans ya da kayıt sistemi kurmaları gerekli değildir. 
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uygulanabilir olan yükümlülüklerin tamamına halihazırda tabi olan gerçek ve tüzel 

kişiler için ayrı bir lisanslama veya kayıt sistemi uygulaması gerekli değildir.” 

16  

(Elektronik 

Transferler) 

16. Tavsiye seri ödemeler (serial payments) ve örtülü ödemeler (cover payment) 

dahil, sınır ötesi elektronik transferler ve yurtiçi elektronik transferlere 

uygulanmaktadır. 

FATF’in 16. Tavsiyesine göre; transfer emri veren finansal kuruluşlar 1.000 ABD 

Doları / AVRO ya da yukarısındaki sınır ötesi elektronik transferlerde aşağıda 

belirtilen bilgileri almaya yükümlü kılınmalıdır: 

a) göndericiye ilişkin gerekli ve doğru14 bilgileri: 

 (i) göndericinin adı; 

 (ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda göndericinin hesap 

numarası, bir hesap bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan 

işleme özel referans numarası ve göndericinin adresi veya ulusal kimlik numarası veya 

müşteri numarası veya doğum tarihi ve yeri. 

b) alıcıya ilişkin gerekli bilgileri: 

 (i) alıcının adı ve 

 (ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda alıcının hesap numarası, bir 

hesap bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan işleme özel 

referans numarası. 

Tek bir gönderici tarafından gönderilen bir dizi münferit sınır ötesi elektronik transfer 

alıcılara iletilmek üzere bir toplu dosya altında birleştirildiğinde, bu toplu dosyada 

göndericiye ve alıcıya ilişkin olarak alıcı ülkede tamamen izlenebilir olan bütün 

gerekli ve doğru bilgileri ihtiva etmelidir ve finansal kuruluşun göndericinin hesap 

numarasını ya da işleme özel referans numarasını dâhil etmesi gerekmektedir.  

Ülkelerin asgari parasal eşik uygulamaları durumunda, finansal kuruluşlar asgari 

eşiğin altındaki (1.000 ABD Doları / AVRO’dan az olan) bütün sınır ötesi elektronik 

transferlerin aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesini sağlamaya yükümlü kılınmalıdır; 

 a) göndericiye ilişkin gerekli ve doğru bilgileri: 

 (i) göndericinin adı; 

 (ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda göndericinin hesap 

numarası, bir hesap bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan 

işleme özel referans numarası; ve 

b) alıcıya ilişkin gerekli bilgiler: 

 (i) alıcının adı ve 

 (ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda alıcının hesap numarası, bir 

hesap bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan işleme özel 

referans numarası.  

 Asgari eşiğin altındaki transferlerde alıcıya ve göndericiye ilişkin bilgilerin teyit 

edilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Buna karşılık, finansal kuruluş, aklama ve 

terörün finansmanı şüphesinin olması halinde, kendi müşterilerine ilişkin bilgileri 

teyit etmekle yükümlü kılınmalıdır. Ayrıca transfer emrini veren finansal kuruluş 

toplanan tüm gönderici ve alıcı bilgilerini 11. Tavsiye uyarınca saklamakla yükümlü 

kılınmalıdır. 

Aracı finansal kuruluşlar sınır ötesi elektronik transferlerde, bir aracı finansal kuruluş 

elektronik transfere eklenen tüm gönderici ve alıcı bilgilerinin söz konusu transfer 

içinde yer almaya devam etmesini sağlamakla yükümlü kılınmalıdır. 

Alıcı finansal kuruluşlar, zorunlu gönderici bilgileri veya zorunlu alıcı bilgileri eksik 

olan sınır ötesi elektronik transferleri tespit etmek amacıyla makul tedbirleler almakla 

                                                           
14 “Doğru” doğruluğu teyit edilmiş bilgileri tanımlamak için kullanılmaktadır; yani finansal kuruluşlar 

göndericiye ilişkin gerekli bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü kılınmalıdır. 
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yükümlü kılınmalıdır. Bir alıcı finansal kuruluş, 1.000 ABD Doları / AVRO15’yu aşan 

elektronik transferlerde alıcının kimliği daha önce teyit edilmediyse alıcının kimliğini 

teyit etmekle ve bu bilgileri 11. Tavsiye ’ye uygun şekilde saklamakla yükümlü 

kılınmalıdır. 

Para veya değer transferi hizmeti operatörleri 16. Tavsiyenin ilgili tüm 

yükümlülüklerine doğrudan veya acenteleri yoluyla faaliyet gösterdikleri tüm 

ülkelerde uyum göstermekle yükümlü kılınmalıdır. Ayrıca bir elektronik transferde 

hem emri veren hem de alıcı tarafı kontrol etmesi durumunda; şüpheli işlem 

bildiriminde bulunmanın gerekli olup olmadığını belirmek amacıyla emri veren ve 

alıcı taraflardan alınan tüm bilgileri göz önüne almakla da yükümlü kılınmalıdır. 

16. Tavsiye, teröristlerin ve diğer suçluların fonlarını hareket ettirmek amacıyla 

elektronik transferlere serbest bir şekilde erişmesini engellemek ve bu tür istismarlar 

meydana geldiğinde bunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Tavsiye bilhassa 

elektronik transferin göndericisi ve alıcısına ilişkin temel bilgilerin aşağıdakilerin 

kullanımı için hemen mevcut bulunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.  

Teröristlerin veya diğer suçluların tespit edilmesi, soruşturulması ve kovuşturulması 

ile bunların malvarlıklarının izinin sürülmesinde kendilerine yardımcı olması 

amacıyla uygun yasa uygulama ve/veya kovuşturma makamları; şüpheli veya 

olağandışı faaliyetlerin analiz edilmesi ve gerekli durumlarda dağıtılması amacıyla 

mali istihbarat birimleri; şüpheli işlemlerin tespit edilmesini ve bildirilmesini 

kolaylaştırmak amacıyla ve terörizmin ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve 

durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267(1999) ve 

müteakip kararları ile 1373(2001) gibi kararlarda belirtilen yükümlülükler 

bakımından listelenen kişi ve kuruluşlara dondurma tedbiri uygulamaları ve bunlarla 

işlem yapma yasaklarına uyum sağlamaları amacıyla gönderici, aracı ve alıcı finansal 

kuruluşlar tüm elektronik transferlerin izini sürebilmelidir. Küçük elektronik 

transferlerin oluşturduğu potansiyel terörizmin finansmanı tehdidi nedeniyle ülkeler, 

işlemlerin kayıt dışına yönelme riskini ve finansal erişimin önemini göz önünde 

bulundurarak eşikleri en aza indirmelidir.  

               26  

(Finansal 

Kuruluşların 

Düzenlenmesi ve 

Denetlenmesi) 

 

Ülkeler, finansal kuruluşların aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele 

yükümlülüklerine uyumunun düzenlenmesinden ve denetlenmesinden veya 

izlenmesinden sorumlu bir veya daha fazla denetleyici belirlemelidir.  

Temel Prensiplere tabi olan finansal kuruluşlar lisansa bağlanmalıdır. Para veya değer 

transferi ya da para veya döviz değişimi hizmeti sağlayanlar da dahil olmak üzere 

diğer finansal kuruluşlar lisansa bağlanmalı veya kayıt altına alınmalıdır. Ülkeler, 

paravan banka kurulmasına veya bunların faaliyetlerine devam etmesine izin 

vermemelidir. 

Yetkili makamlar veya finansal denetleyiciler, suçluların veya onların suç 

ortaklarının bir finansal kuruluşta önemli bir hisseye veya kontrol hissesine sahip 

olmalarını (veya bu hisselerin gerçek faydalanıcısı olmalarını) ya da yönetim 

fonksiyonuna sahip olmalarını engelleyecek gerekli yasal veya düzenleyici tedbirleri 

almalıdır. 

Finansal kuruluşlar; temel prensiplere tabi kuruluşlar için aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele amaçları için güçlendirilmiş grup denetimi uygulanması 

dahil olmak üzere aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili durumlarda 

temel prensiplere uygun düzenleme ve denetime tabi olmalıdır.  

Finansal kuruluşlar üzerinde yapılan yerinde ve uzaktan aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele denetimlerinin sıklığı ve yoğunluğu aşağıdakiler temelinde 

belirlenmelidir: 

 Denetleyicinin kuruluş veya grubun risk profili hakkındaki değerlendirmesinde 

tespit edildiği şekilde; aklama/terörizmin finansmanı riskleri ve kuruluş veya 

grupla bağlantılı politika, iç kontrol ve prosedürler  

                                                           
15 Ülkeler sınır ötesi elektronik transferler için bir asgari parasal eşik (1.000 ABD Doları / Avro’ya kadar) tespit 

edebilirler. Ülkeler buna karşılık, bu eşiğin altındaki gelen sınır ötesi elektronik transferlerin göndericiye ilişkin 

gerekli ve doğru bilgileri ihtiva etmesini zorunlu kılabilir. 



18 

 

 Ülkedeki mevcut aklama/terörizmin finansmanı riskleri  

 Finansal kuruluş veya grupların özellikleri, bilhassa da finansal kuruluşların 

çeşitliliği ve sayısı ve risk bazlı yaklaşım kapsamında kendilerine izin verilen 

takdir yetkisinin derecesi. 

FATF 26. Tavsiyesinin açıklayıcı notunda denetim için risk bazlı yaklaşımın 

öneminden bahsedilmiştir. Buna göre risk bazlı yaklaşım: 

“Bir denetçinin kendi risk anlayışına göre kaynaklarını aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele denetimine tahsis ettiği genel bir süreci; ve aklama ve 

terörizmin finansmanı ile mücadelede risk bazlı yaklaşım uygulayan kuruluşların 

denetlenmesine ilişkin belirli bir süreci ifade etmektedir.”  

Finansal kuruluşların aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sistemleri ile 

kontrol mekanizmalarının denetlenmesi amacıyla risk bazlı bir yaklaşımın kabul 

edilmesi, denetim makamlarına kaynakların yüksek riskli olarak algılanan alanlara 

kaydırılması imkânını vermektedir. Finansal kuruluşların aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele konusunda yerinde ve uzaktan denetimin sıklığı ve 

yoğunluğu, aklama ve terörizmin finansmanı risklerine; kuruluşun politikaları, iç 

kontrolleri ve prosedürlerine ve ülkedeki mevcut aklama ve terörizmin finansmanı 

risklerine dayanmalıdır.  

Bir finansal kuruluşun aklama ve terörizmin finansmanı risk profili değerlendirmesi 

hem periyodik olarak hem de finansal kuruluşun yönetiminde ve faaliyetlerinde 

önemli olaylar ve gelişmeler olduğunda ülkenin süregelen denetime ilişkin mevcut 

uygulamalarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmelidir.  

Finansal kuruluşları denetleyenler, finansal kuruluşların karakteristik özelliklerini 

bilhassa da çeşitliliğini ve sayısını göz önünde bulundurmalıdır.     

Ülkeler, finansal denetçilerin yeterli finansal, beşeri ve teknik kaynağa sahip 

olmalarını sağlamalıdır. Bu denetçiler, kanuna aykırı etki ya da müdahalelere karşı 

koruma sağlamak amacıyla yeterli fonksiyonel bağımsızlığa ve özerkliğe sahip 

olmalıdır. Ülkeler, bu makamlarda çalışan personelin gizlilik ile ilgili standartlar da 

dahil olmak üzere yüksek mesleki standartlara sahip olmalarını sağlamalıdır. 

 

IV. YÜKÜMLÜ FAALİYETLERİNİN 5549 SAYILI KANUN 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca ödeme kuruluşları ile 

elektronik para kuruluşları yükümlü olarak sayılmıştır. Tedbirler Yönetmeliğinin “Tanımlar” 

başlıklı 3. Maddesinin (f) bendinde Finansal kuruluşun tanımı yapılmış ve ödeme kuruluşları 

ile elektronik para kuruluşları da finansal kuruluş kapsamına alınmıştır. Ayrıca Yönetmelikte; 

 

 Kimlik tespiti (müşterinin tanınması- üçüncü bölüm),  

 Şüpheli işlem bildirimi (dördüncü bölüm), 

 Bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme (beşinci bölüm), 

 Muhafaza ve ibraz (sekizinci bölüm), 

Yükümlülüklerine ilişkin detaylı düzenlemeler yer almaktadır. Sözkonusu Yönetmelikte yer 

alan yükümlülüklerin muhatabı, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan tüm yükümlüler 

olduğundan; ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının da bu yükümlülükleri yerine 

getirmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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A. Kimlik Tespiti (Müşterinin Tanınması) Yükümlülüğü 

 

 Elektronik para kuruluşları ile ödeme kuruluşlarının; 

 - İş ilişkisi tesis ederken, 

 - Arızi işlemler gerçekleştirirken (örneğin, uygulanabilir belirli bir limitin üzerindeki işlemler), 

 - Aklama veya terörizmin finansmanı şüphesi olduğunda, 

 - Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu veya yeterliliği hakkında şüphe 

duyduğunda, 

müşterini tanı tedbirlerini uygulaması gerektiği söylenebilir. 

Yüz yüze yapılmayan işlemleri; 

 

Birçok banka işlemlerinde olduğu gibi elektronik para ürünleri ve ödeme ürünleri de yüz yüze 

olmayan iş ilişkilerine olanak tanımaktadır. Niteliklerine bağlı olarak bu ürünler dünya çapında 

fonların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi, satın almalar yapılması ve ATM ağı aracılığıyla 

(dolaylı veya doğrudan) nakite erişilebilmesi için kullanılabilmektedir. Yüz yüze irtibatın 

olmaması daha yüksek suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı risk durumunu 

ortaya çıkarabilmektedir. Müşterini tanıma ve doğrulama tedbirlerinin yüz yüze olmayan 

ilişkiler ile bağlantılı risklerini gereken düzeyde ele almaması durumunda fonların izini 

sürmede yaşanan zorluk düzeyi gibi suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı riski 

de artacaktır. 

İnternet bazlı ödeme hizmetleri için yüz yüze müşteri irtibatı genellikle bulunmamaktadır. Bu, 

belirtilen riski ortadan kaldırmak için etkili tedbirlerin alınmaması durumunda kimlik hırsızlığı 

veya muhtemelen yasadışı faaliyeti gizlemek adına müşterilerin eksik bilgi verme riskini 

arttırabilmektedir. 

Elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının hizmet verme biçimleri göz önüne 

alındığında belirli koşulları yerine getirmeleri halinde, bu kuruluşların basitleştirilmiş tedbir 

kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Bilindiği 

üzere faaliyetlerinin tamamını internet üzerinden gerçekleştiren kuruluşlar, müşterileri ile yüz 

yüze gelme imkanı bulunmamakla beraber tahsilat, ödeme vb. faaliyetler nedeniyle kimlik 

tespiti yapmak zorundadırlar.  

5 sıra no.lu MASAK Genel Tebliğinde, basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin detaylı 

düzenlemelerle adres teyidi, müteakip işlemlerde kimlik tespitine ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. Tebliğde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği durumlar olarak;  

 … 

 “Elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin işlemler”  de sayılmıştır.   

 

02/02/2017 tarih ve 29967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 16 Sıra No’lu Tebliğ’de; 



20 

 

 

 “2.2.11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler 

Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun; 

a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde, 

-  Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi, 

- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 

yediyüzelli TL’yi, 

- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her 

halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi, 

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik haberleşme hizmetleri 

aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise, 

-  Bir seferlik işlem tutarı üçyüz TL’yi, 

-  Aylık işlem tutarı yediyüzelli TL’yi, 

aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında ve ödeme 

hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler. 

Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın 

münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren 

yükümlülerce; 

- Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin 

(Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı 

uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit 

edilmesi, 

- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel 

kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit 

edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi 

kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi 

Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları 

üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi, 

- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik 

bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması, 

koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul 

çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir. 

6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, ödeme 

kuruluşu tarafından temin edilen terminal aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme hizmetinde (sanal 

terminal hizmeti), ödeme kuruluşunun müşterileri bakımından ikinci paragrafta yer alan 

tedbirler tutar gözetilmeksizin uygulanabilir. 
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Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A 

maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca birinci paragraf 

kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin 

durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve 

kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.” hususları yer almaktadır. 

B. Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğü  

 

Şüpheli işlem Mevzuatta, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya 

teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı 

amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler 

veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı 

olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hali 

olarak tanımlanmış olup; şüpheli işlemlerin ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları 

tarafından tutar gözetilmeksizin işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş 

günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirmeleri 

gerekmektedir.  

 

Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü uyum 

görevlileri tarafından yerine getirilecek olup, esasında herhangi bir işlemin şüpheli işlem 

bildirimine konu edilip Başkanlığa intikal ettirilmesi görev ve sorumluluğu uyum 

görevlisinindir. Nitekim uyum görevlisi, bu değerlendirme süreci sonunda bildirimde bulunma 

kararı verdiğinde Başkanlığa doğrudan şüpheli işlem bildirimi yapmaktadır.  Bildirimde 

bulunmama kararı verdiğinde ise gerekli bilgi ve belgeleri muhafaza etmek durumundadır.  

C. Uyum Görevlisi Atanması Yükümlülüğü 

 

Uyum Yönetmeliğinin münhasıran uyum görevlisi atanması başlıklı 29 uncu maddesi uyarınca 

münhasıran uyum görevlisi atayacak yükümlüler arasında sayılan ödeme kuruluşları ile 

elektronik para kuruluşları, Uyum Yönetmeliğinde bahsedilen uyum programını 

oluşturmaksızın idari düzeyde uyum görevlisi atamak zorundadır.  

 

Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya genel müdüre doğrudan bağlı olacak şekilde 

atanmalıdır. Atanan uyum görevlisinin Uyum Yönetmeliğinin 17 nci maddenin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıması yeterli olup; uhdesinde başkaca 

görev üstlenebilecektir. 

D. Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 

 

Ödeme kuruluşu ile finansal para kuruluşları, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından 

istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket 
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ve benzeri ortamlar da dahil olmak üzere her türlü ortamdaki kayıtlarını, bu kayıtlara erişimi 

sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak 

istenilen usul, şekil ve sürede gecikmeksizin vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla 

yükümlüdür. Öte yandan, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel 

kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. Söz konusu 

yükümlüler ayrıca, yerinde yapılacak denetimler kapsamında defter ve belgeleri denetime hazır 

bulundurmak; tüm bilgi işlem sistemini, denetimin amaçlarına uygun olarak denetim 

elemanlarına açmak ve verilerin güvenliğini sağlamak zorundadır.  

E. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 

 

Ödeme kuruluşu ile finansal para kuruluşları,  her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve 

işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; 

kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile 

muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır. Yükümlü nezdindeki 

hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın 

kapatıldığı tarihtir. Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan 

dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince 

bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve 

ibraz yükümlülüğü kapsamındadır. 

V. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

 

2016 yılında yapılan değişiklikle mevzuatımızda yükümlü grubu olarak yerini alan ödeme 

kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik programlı uyum denetimi 

gerçekleştirilmemiştir. 

Sözkonusu denetimlerde sıralama belirlenirken risk bazlı yapılacak çalışma kapsamında, 

 ŞİB sayılarının, 

 Diğer daire ve kurumlardan gelecek görüşlerin, 

 Eğitim ve iç denetim istatistiklerinin kullanılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

Bu minvalde esas belirleyicinin ise ŞİB sayıları olduğu düşünülmektedir. 

 

Şu ana kadar daha çok ödeme kuruluşlarından olmak üzere İşbu Rapor konusu kapsamındaki 

yükümlülerden Başkanlığımıza toplam 1295 adet ŞİB gelmiştir.  

Dolayısıyla ödeme kuruluşları ile finansal para kuruluşlarından gelen ŞİB sayısına 

baktığımızda sektörün kimlik tespiti ve özellikle şüpheli işlem bildirimi yönünden 

denetlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 


