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BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE ÖDEME KURULUŞLARININ AYNI REKABET ORTAMINDA  
ÇALIŞMALARININ SAĞLANMASI AMACIYLA ÖNERİLER 

(31 Aralık 2021) 
 

1. ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

MADDE 
 

GEREKÇE/AÇIKLAMA ÖNERİ 

Diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına 
sunulacak hesap hizmetleri 
 
MADDE 8 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 
sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve 
ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı 
hizmetlerinin başka bir ödeme hizmeti 
sağlayıcısı tarafından kullanılmak istenmesi 
durumunda, talepte bulunan ödeme hizmeti 
sağlayıcısına bu hizmetleri, mevzuattan 
doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel 
ve teknik gereklilikler saklı kalmak kaydıyla, 
diğer ticari müşterileri, iş ortakları ve işlem 
yaptığı diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile 
benzer koşullarda sunmakla yükümlüdür. Bu 
hizmetlerin sunumunda ticari gerekçelerle 
oluşabilecek makul düzeydeki farklılıklar bu 
fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez. 
 
 

Söz konusu düzenleme ile Ödeme hizmeti 
sağlayıcısı konumunda bulunan bankaların 
özellikle ödeme para kuruluşlarına yönelik 
olarak vermiş oldukları hizmetlerin ticari 
koşullarını açıklama, bunlar arasında 
(bankanın müşteri edinme, fiyatlama yapma 
esnasında bir çok değişken ve ticari ilişkiye 
bağlı olarak belirlediği çalışma esas ve 
koşulları gibi) yer alan ticari sırlarını açıklama 
zorunluluğu getirmektedir.  
Anılan düzenleme, bankaların çalışma 
koşullarına müdahale ettiği gibi, ticari koşullar 
bakımından farklılaşmaya gidilmek istenmesi 
halinde ise söz konusu farklılaşmanın hangi 
makullük ölçüsüne dayanacağının belirsizliği 
sebebiyle haksız rekabet yaratacak 
niteliktedir. Getirilen bu düzenlemenin 
bankalara, diğer ödeme kuruluşlarına ödeme 
hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile 
mal ve hizmet satışı yapabilmesine imkan 
sağlamak için sunulan hizmeti verme 
mecburiyeti getirdiği iddia edilebilecek ve bu 
husus yukarıda ifade edilen haksız rekabet 
iddiamızı daha da derinleştirecektir.  

T.C. Merkez Bankası tarafından yapılacak 
açıklama ve alt düzenlemelerde bu hususun 
göz önünde bulundurulması önerilmektedir.  
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Koruma hesaplarının bloke edilmesi ve 
teminatlar 
 
MADDE 36 
 
(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
münhasıran (g) bendinde belirtilen ödeme 
hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları 
hariç olmak üzere kuruluşların, Banka 
nezdinde tutması gereken baz teminat miktarı, 
aşağıda yer alan bentler uyarınca belirlenen 
teminat tutarı ile altıncı fıkra kapsamında 
tutmaları gereken teminat tutarının 
toplamından oluşur: 
a) Müşteri sayısının elli binden az olması 
halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken 
asgari teminat miktarı. 
b) Müşteri sayısının elli bin ile beşyüz bin 
arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca 
tutmaları gereken asgari teminat miktarının iki 
katı. 
c) Müşteri sayısının beşyüz bin ile beş milyon 
arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca 
tutmaları gereken asgari teminat miktarının üç 
katı. 
ç) Müşteri sayısının beş milyondan fazla 
olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları 
gereken asgari teminat miktarının dört katı. 

Finansal hizmetlerin tabana yayılması amacı 
ile getirilen bu düzenleme ile ödeme 
kuruluşlarının mikro ödemeler başta olmak 
üzere ödeme sistemleri pazarını büyütecek 
faaliyetler içine girmesinin amaçlandığı 
düşünülmektedir. Ancak, son gelişmelere göre 
ödeme kuruluşları oldukça büyük hacimli 
işlemlere de aracılık etme çabası içerisine 
girmektedirler. Bu durum olası yüksek tutarlı 
sahtecilik vakaları karşısında ödeme 
kuruluşunun oluşacak zararı 
karşılayamayacak olmasından dolayı sistem 
için tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
toplam işlem hacminin az sayıda üye işyerinde 
yoğunlaşması da risk arz etmektedir. Ödeme 
kuruluşlarının tabana yaygın hizmet 
üretmelerini teşvik edecek ve riski 
yönetebilmelerini sağlamak adına en yüksek 
işlem geçiren işyerlerinin toplam işlem 
hacminin belli bir yüzdesi altında kalmasını 
sağlayacak bir takip mekanizmasının tesisine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca ödeme 
kuruluşlarında oluşan işlem hacmini dikkate 
alarak, bu kuruluşlar özelinde asgari teminatın 
müşteri adedi yerine 6 ayda bir olmak üzere 
ortalama aylık işlem hacminin %5’i baz 
alınarak hesaplanmasının ek bir finansal 
önlem oluşturacağı düşünülmektedir. 

MADDE 36 
(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
münhasıran (g) bendinde belirtilen ödeme 
hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları 
hariç olmak üzere kuruluşların, Banka 
nezdinde tutması gereken baz teminat miktarı, 
aşağıda yer alan bentler uyarınca belirlenen 
teminat tutarı ile altıncı fıkra kapsamında 
tutmaları gereken teminat tutarının 
toplamından oluşur: 
a) Müşteri sayısının elli binden az olması 
halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken 
asgari teminat miktarı. 
b) Müşteri sayısının elli bin ile beşyüz bin 
arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca 
tutmaları gereken asgari teminat miktarının iki 
katı. 
c) Müşteri sayısının beşyüz bin ile beş milyon 
arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca 
tutmaları gereken asgari teminat miktarının üç 
katı. 
ç) Müşteri sayısının beş milyondan fazla 
olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları 
gereken asgari teminat miktarının dört katı. 
d) Teminat tutarı her halûkârda müşteri 
sayısından bağımsız olarak, son 6 aylık işlem 
hacminin %5’inden az olmayacaktır. 

 9. maddede yer alan söz konusu 
düzenlemeyle bankalar dışındaki diğer ödeme 
hizmet sağlayıcılarına da hizmet verecekleri 
işyerinin POS’ların amaç dışı kullanımının 
mevcut olup olmadığını sorgulama ve 
gözetme yükümlülüğü getirilmiş olup ödeme 

MADDE 9 
 
10) İşyeri kayıt sisteminde amaç dışı kullanım 
kaydı ile bildirimi yapılmış olan işyerleri tüm 
POS terminallerini işleme kapatırlar ve aynı 
süre içerisinde varsa üye işyeri sözleşmelerini 
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eko sisteminin sağlıklı gelişimi açısından son 
derece yerinde bulunmaktadır. Bununla 
beraber Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme 
olmaması nedeni ile; bankalar dışındaki 
ödeme hizmet sağlayıcıları, halen Türkiye 
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği tarafından oluşturulan POS Cihazları, 
Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç 
Dışı Kullanım Hallerinin Belirlenmesi 
Hakkında Mesleki Tanzim Kararları ile getirilen 
ilgili üye işyeri ile olan mevcut sözleşmelerini 
fesh etme ve 1 yıl/ 3 yıl süre ile çalışmama 
kuralına tabi bulunmamaktadırlar. Bu nedenle 
madde metnine yeni bir hüküm olarak 10. 
fıkranın eklenmesi veya Bankanız tarafından 
belirlenecek usul ve esaslar arasında bu 
hususa da yer verilmesi önerilmektedir. 

fesih ihbarında bulunarak sona erdirirler. 
Ayrıca bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye 
işyeri anlaşması yapamazlar ve ödeme 
hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi 
ile mal ve hizmet satışı yapabilmesine 
sağlamak için hizmet sunamazlar. Amaç dışı 
kullanım tespiti kararı tarihinden itibaren beş 
yıl içinde, aynı eylemin tekrarlanması halinde 
yukarıda belirtilen bir yıllık süreyi üç yıl olarak 
uygularlar. 
 
 

Ücret, masraf, komisyon veya diğer 
menfaatler 
MADDE 50 
(1) Banka, ödeme hizmeti ve elektronik para 
ihracı kapsamındaki belirli bir işlem türüne 
ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin 
taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, 
komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile 
azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, 
bunları kısmen veya tamamen serbest 
bırakmaya yetkilidir. 

Söz konusu yetki kapsamında alınacak olan 
ücret masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin 
nitelikleri ile azami miktar ve oranlarının 
belirlenmesi çalışmalarının ivedilikle 
tamamlanması gerekmektedir. Zira söz 
konusu çalışma tamamlanıncaya kadar 
geçecek olan sürede bankalar ile ödeme ve 
elektronik para kuruluşları arasındaki farklıklar 
sürmeye devam edecek mevcut düzenlemeler 
nedeniyle aynı hizmeti veren bankaların ücret 
alamamasının yarattığı haksız rekabet 
sürecektir. Örneğin ön ödemeli kart çıkartan 
bankalar bu ürüne ilişkin herhangi bir ücret 
alamaz iken aynı nitelikteki hizmeti veren 
elektronik para kuruluşları ücret almaya 
devam edebilmektedir.  
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Bu sebeplerle söz konusu belirlemenin ödeme 
kuruluşları ile bankalar arasında fark 
yaratmayacak şekilde düzenlenmesi önem arz 
etmektedir. 

 
Öte yandan bu Yönetmelik kapsamında Bankanız tarafında belirlenecek usul ve esasların düzenlenmesi aşamasında aşağıda yer alan hususların 
da göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.; 

 Geçmiş dönem işlemlerinin izlenmesi, sahte kayıp/çalıntı kart kabul alışkanlığı, fiktif işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği gibi istihbarat 
çalışmaları ve kontrolleri gerçekleştirme yükümlülüğünün bulunmaması ve bunun yarattığı eksiklikler, alt üye işyeri edinimindeki risk izleme 
ve önleme eksikliklerini beraber getirmekte ve ödeme ekosisteminin sağlıksız büyümesine neden olmaktadır. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan, faaliyetini bu ülkede gerçekleştiren ve bu yöntemle ülkemizde vergi ödemekten kaçınan 
bazı şirketlerin de ödeme kuruluşlarına yöneldikleri görülmektedir. 

 Bankaların müşteri edinimi sırasında uyguladıkları sıkı kontroller sonrasında belirledikleri düzenlemelere aykırı uygulamaların ödeme 
kuruluşlarının kontrollerine takılmadığı veya bu tarz kontrollerinin olmadığı düşünülmektedir. Örneğin bankalar vergi levhası olmayan hiçbir 
işletmeye POS tahsis etmezken ödeme kuruluşlarının bunlara POS tahsis ettiği gözlemlenmektedir.  

 
2. BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  

 

 

MADDE  GEREKÇE/AÇIKLAMALAR ÖNERİ  

 
 
MADDE 15/9  

6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti 
veren ödeme kuruluşlarının ve elektronik para 
kuruluşlarının verecekleri ödeme hizmetleri 
kapsamında tahsil edilecek olan ücretler 
sınırlandırılmamıştır. Özellikle ödeme hizmeti 
başlatma ve hesap bilgisi görüntüleme 
işlemlerinde, bu hizmetleri verebilen kuruluşların 
ücretlerinin sınırlandırılmamış olması bankalar ve 
kuruluşlar açısından fark yaratmaktadır. Bu 
nedenle bankaların, açık bankacılık servisleri 
aracılığı ile sunulacak olan, ödeme hizmeti 
başlatma ve hesap görüntüleme işlemlerinden 
alacakları ücretlerin sınırlamaya tabi olmaması 
konusunda maddeye hüküm eklenmesi 
önerilmektedir.  

MADDE 15/9 Ticari müşterinin, açık bankacılık 
servislerinin kullanılması sırasında yapacağı para 
transferi işlemlerinden alınacak ücretler bu madde 
ile belirlenen ücret sınırlamaları kapsamında 
değildir.  
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3. FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  

 

 
4. ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME 

HİZMETLERİ ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ) 
 

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği’nde 
(BDDK Yönetmelik) bankaların kimlik tespiti sürecinde çevrim içi görüntülü görüşme yapma zorunluluğu söz konusu iken TCMB tarafından 
yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri 
Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ) kapsamında faaliyet gösteren bankalar dışındaki ödeme hizmet sağlayıcıları; BDDK yönetmeliğine 
tabi olmamaları nedeni ile daha basit yöntemlerle kimlik tespiti yaparak müşteri edinebilmektedirler. Dolayısıyla her iki düzenleme arasındaki fark 
aynı hizmeti veren kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açmaktadır. Bu nedenle bahse konu Tebliğde aşağıda belirtilen düzenlemelerin 
yapılması veya bankaların diğer ödeme hizmet sağlayıcılarına oranla daha farklı hizmet vermesinin bir sonucu olduğu düşünülen farklılığın benzer 
hizmetlerde (bankaların vermiş olduğu ödeme hizmetlerinde) ortadan kaldırılacak şekilde düzenlenmesi yerinde olacaktır.  
 

MADDE  GEREKÇE/AÇIKLAMALAR ÖNERİ  

MADDE 22 – (1) Kuruluş, uzaktan iletişim 
aracı ile kurulacak sözleşmelerde, Banka 
tarafından uygun bulunan merkezi bir yapının 
kullanılmaması durumunda müşteri kimliğinin 

Tebliğin 22/1/b maddesinde belirtilen 
yöntemlerden en az birini kullanılarak kimlik 
tespiti yapılmasını yeterli görür iken Ödeme 
kuruluşlarının tabi olmadığı ancak bankaların 

 

MADDE  GEREKÇE/AÇIKLAMAALR ÖNERİ  

 
MADDE 12/6  

6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti 
veren ödeme kuruluşlarının ve elektronik para 
kuruluşlarının verecekleri ödeme hizmetleri 
kapsamında tahsil edilecek olan ücretler 
sınırlandırılmamıştır. Özellikle ödeme hizmeti 
başlatma ve hesap bilgisi görüntüleme 
işlemlerinde, bu hizmetleri verebilen kuruluşların 
ücretlerinin sınırlandırılmamış olması bankalar ve 
kuruluşlar açısından fark yaratmaktadır. Bu 
nedenle bankaların, açık bankacılık servisleri 
aracılığı ile sunulacak olan, ödeme hizmeti 
başlatma ve hesap görüntüleme işlemlerinden 
alacakları ücretlerin sınırlamaya tabi olmaması 
konusunda hüküm eklenmesi önerilmektedir. 

MADDE 12/6 Finansal tüketicinin, açık bankacılık 
servislerinin kullanılması sırasında yapacağı para 
transferi işlemlerinden alınacak ücretler bu madde 
ile belirlenen ücret sınırlamaları kapsamında 
değildir.  
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doğrulanmasına imkan verecek internet 
tabanlı yöntemleri kullanır ve asgari olarak 
aşağıdaki hususları yerine getirir: 
a) Kimlik tespitinin yapılabilmesi için 
müşteriden gerekli bilgi ve belgelerin temin 
edilmesi. 
b) Müşteriden temin edilen bilgi ve 
belgelerin doğruluğunun optik karakter 
tanıma, NFC, kart okuyucu ve benzeri 
yöntemlerden en az birisi kullanılarak 
kontrol edilmesi ve orijinallik, bütünlük, 
yıpranma ile tahrif edilme durumlarına 
ilişkin testlerinin yapılması. 
c) Müşterinin onayının kayıt altına alınması. 
ç) Müşterinin video, hareketli fotoğraf, 
çevrim içi görüntülü görüşme ve benzeri 
yöntemler kullanılarak canlılık testinin 
yapılması ve kimliğinin doğrulanması. 
d) Işık ve gürültü seviyesi, sinyal gücü ve 
benzeri kıstaslar açısından müşterinin cihaz 
ve ortam kontrolünün yapılması. 
e) Müşterinin uzaktan iletişim aracı olarak 
kullanacağı yöntem ile ilgili iletişim bilgilerinin 
uygun yöntemlerle doğrulanması. 

tabi olduğu BDDK Yönetmeliğinde ise bu 
kontroller ve ilave diğer kontrollerin bir bütün 
halinde ve sırayla yapılmak suretiyle kimlik 
tespitinin gerçekleştirilmesi hüküm altına 
alınmıştır.  
Tebliğin 22/1/ç maddesinde belirtilen 
yöntemler arasında çevrim içi görüntülü 
görüşme dışında da canlılık testi ve kimlik 
doğrulama testi yapılması mümkün iken 
Yönetmelikte çevrimiçi görüşme yapılması bir 
zorunluluktur.  
Dolayısıyla, bir ödeme hizmet sağlayıcısı 
olmasına rağmen söz konusu farklılıklar 
bankaların müşteri edinimi süreçlerinde 
ödeme kuruluşlarına göre daha uzun zaman 
alan müşteri temsilcisi görüşmelerine neden 
olmaktadır. Bu görüşmelerin yapılabilmesi, 
kayıt altına alınması için farklı maliyetlerin 
oluşmasının yanı sıra, bu durum müşteri 
deneyimini olumsuz etkileyecek daha zor 
süreçlere ve haksız rekabete yol açmaktadır.  
Düzenlemeler nedeniyle oluşan bu haksız 
rekabetin giderilmesi, ancak eşit koşullardaki 
kişilerin eşit düzenlemelere tabi olması ile 
mümkün olacağından, bir ödeme kuruluşu 
olan bankalarca müşteriye sadece ödeme 
hizmeti verilmesi durumunda, Tebliğ hükümleri 
uyarınca kimlik tespitinin ve müşteri edinme 
adımlarının uygulanmasının yeterli olacağı 
yönünde düzenleme gerekmektedir.  
Düzenlemelerdeki farklıkların giderilmesi için 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
ile iletişime geçilerek çözüm oluşturulmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 


