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Yıllık 5 milyar TL’nin üzerinde işlem 
hacmiyle Türkiye’nin ilk elektronik para 
kuruluşu olan TURK  Elektronik Para A.Ş., 
5 yılda ön ödemeli kart sektörü için yeni 
bir dönem başlatarak 10 milyar TL işlem
hacmi ile 2.5 milyonu aşan bireysel ve 5 
bine yakın ticari müşteri sayısına ulaştı. 
50’nin üzerinde kart projesi bulunan 
firma, kısa süre önce lisanslarının arasına 
VISA’yı da ekledi.
Finans ve teknolojiyi birleştiren Fintech 
alanındaki yatırımlar, dünya genelinde 
büyümeye devam ediyor. KPMG’nin ikinci 
çeyrek fintech raporuna göre; 2018 
yılında küresel ölçekte, mobil bankacılık, 
nesnelerin interneti, yeni ödeme 
sistemleri, yapay zekâ, elektronik para, 
dijital dönüşüm alanlarına 875 işlemde
57,9 milyar dolarlık yatırım yapılırken, 
Türkiye’de aynı dönemde 34 işlemde 27,5 
milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Emin Can Yılmaz
TURK Elektronik Para A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

Elektronik para kuruluşu hikâyeniz nasıl 
başladı, biraz bahsedebilir misiniz? 
TURK Elektronik Para A.Ş. dediğimizde 
ne anlamalıyız?
2001 yılında yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerine 
başladık. Adliyelerde avukatların fotokopi 
çektirmek için girdiği kuyrukların uzunlu-
ğu, bu sorunu çözmek için bize ilham verdi 
ve 2004 yılında BaroKart olarak adlandır-
dığımız ön ödemeli kart sistemi çözümünü 
geliştirdik. Avukatlara özel BaroKart’ı ge-
liştirmek, içerisine para yüklemek, güven-
liğini ve barolar arası senkronizasyonunu 
sağlamak ciddi biçimde yazılım ve çalışma 
gerektirdi. BaroKart, 2008 yılına kadar, An-
kara, İzmir ve Antalya barolarında kullanıl-
dı. Barolar Birliği’nin talebi ile de BaroKart 
2010 yılında Avukat Kimlik Kartı’na dönüştü 
ve o tarihten bu yana avukat kimlik kartları 
bizim geliştirdiğimiz sistemle kullanılmaya 
devam ediyor.
Oluşan ihtiyaçlara göre sistemle ilgili geliş-
tirmelerimiz her geçen gün hız kesmeden 
devam ediyor. Örneğin yapmış olduğumuz 
takas mahsup sistemi sayesinde Ankara 
Barosu’na üye bir avukat, İstanbul Adliye-
si’nde de kartını kullanabiliyor ve ödemele-
rini rahatlıkla yapabiliyor.  
Yaptığımız altyapı çalışmaları bir süre son-
ra bizi yazılım firması olmamızın yanında 
finansal teknoloji (Fintech) şirketi konumu-
na getirdi. Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
kapsamında 2013 yılında 6493 sayılı Elekt-
ronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kanunu 
yürürlüğe girdi ve 2014 yılında BDDK’ya 
faaliyet izni için başvuran ilk şirket olduk. 
Alanımızda ilkleri gerçekleştirdiğimiz için 
pek çok alanda kendi yolumuzu kendimiz 
çizdik. Öncelikle Mastercard lisansımızı al-
dık. Bankalararası Kart Merkezi üyesi olan 
ilk elektronik para kuruluşu olduk ki bu 
cümlenin içindeki zorlukları tarif edemem. 
Yerli ödeme sistemi TROY’un üyeliğini alan 
ilk elektronik para kuruluşu olduk. En faz-
la TROY logolu kart ihraç eden kuruluşuz. 
TURK Elektronik Para A.Ş. olarak, milli 
ödeme sistemi olduğu için TROY’a deste-
ğimizi sürdürüyoruz ve bu konuda lider 
konumdayız. Bizim kendi içimizdeki eko-
nomiyi mümkün olduğunca dışarı bağımlı 
olmadan yönetmemiz gerekiyor. Kendi çö-

zümlerimiz varken yurt dışındaki firmalara 
kaynak aktarımı yapmamamız gerektiğine 
inanıyoruz. 
TURK Elektronik Para A.Ş. olarak şu an 
Mastercard, VISA ve TROY’un lisanslarına 
sahibiz. Bu lisansları alma yolculuğumuz 
kolay olmadı, her biri için uzun süre ve kay-
nak harcadık. 
Avukatlara özel BaroKart ile başladığımız 
ön ödemeli kart ihracımızı diğer meslek 
örgütlerinde yaygınlaştırma çalışmaları-
mız devam ediyor.
Kurumsal olarak bizim için en öncelik-
li konu, verdiğimiz sözü yerine getirerek 
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
sağlamaktır. Şirketimizi 100 yıllık köklü 
bir firma olmak üzere kurduk ve bu hedef 
doğrultusunda çizgimizi hiç bozmadan bü-
yütmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı 
günlük değil, her zaman geleceğe yöne-
lik konumlandırıyor ve çeşitlendiriyoruz. 
TURK Elektronik Para A.Ş. olarak kanun-
lardaki yetkileri kullanarak hedeflerimiz 
yönünde ilerliyoruz. Elektronik para hesabı 
açabilmek, hesabı işletebilmek, kart ihraç 
edebilmek, fiziki ve sanal POS verebilmek, 
ATM konumlandırabilmek gibi tüm bu hiz-
metleri karşılayacak lisanslara ve tekno-
lojiye TURK Elektronik Para A.Ş. olarak 
sahibiz. 
Bu hizmetlerdeki tek eksiğimiz kredi ve-
rememekti. Bu sorunun çözümü için de 
yatırım yaptık ve TURK Finansman A.Ş.’yi 
kurduk. BDDK’dan kuruluş ve faaliyet izin-
lerimizi aldık. Şu anda hesap açabilen, kre-
di verebilen grup şirketler konumundayız. 
Bir bankanın sahip olduğu yetkinlikleri, bir 
puzzle gibi tek tek tamamlamayı sürdürü-
yoruz. Günümüz koşullarında teknoloji hız-
la gelişiyor. Elektronik para ve online öde-
me sistemleri sıkça kullanılmaya başlandı. 
TURK Elektronik Para A.Ş. olarak, sahip 
olduğumuz yenilikçi yapımız ile sektörde 
değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uy-
durarak alanımızda ilklere ve önemli çalış-
malara imza atmaya devam edeceğiz.

TURK Elektronik Para A.Ş.’nin tercih 
edilme nedenlerini anlatır mısınız?
Türkiye’de bugün 14 elektronik para, 33 de 
ödeme kuruluşu bulunuyor. 3 farklı kart 
şemasının lisansına sahibiz ve ülkemizde 

bu özelliğe sahip tek elektronik para kurulu-
şuyuz. İhraç ettiğimiz kartlar ile Türkiye gene-
lindeki tüm yani 3 milyona yakın POS cihazında 
işlem gerçekleştirebiliyoruz. Hâlihazırda ATM 
veya POS cihazı kurma yetkisine sahip olma-
mızı sağlayan 5464 sayılı kanun kapsamındaki 
lisansımıza sahip rakibimiz bulunmuyor. TROY 
logolu kartımızı, kendimiz ihraç ediyoruz. Kart-
larımız, 55 bin ATM ve 3 milyon POS cihazında 
kullanılabiliyor. BKM verilerine göre ön ödemeli 
kart pazarında yüzde 62’lik pazar payı ile lider 
konumdayız.
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha iyi ve ka-
liteli hizmet sunmak adına ihtiyaçlara yönelik 
olarak sektörümüzde güçlü firmaları, üye iş 
yeri ağımıza dahil ediyoruz. Devam eden pro-
jelerimiz, kurumlar ve işletmeler ile yaptığımız 
anlaşmalar sayesinde; ağımızda bulunan üye 
iş yerlerine binlerce kullanıcının dahil olmasını 
sağlıyoruz. TURK Elektronik Para A.Ş., bireyle-
rin farklı ilgi alanlarını, zevklerini ve beklentile-
rini gözeterek müşteri odaklı, kişiye özel çözüm 
ve önerilerle hizmetlerini şekillendiriyor. İyi bir 
iş verimi ile daha başarılı bir şirket olmanın an-
cak memnun çalışanlarla mümkün olduğu bilin-
cinde, çalışan odaklı bir şirketiz.
Bünyemizde kurduğumuz yenilikçi depart-
manlar ve inovatif çözümlerimiz ile sürekli 
olarak sektörümüzde ilerlemeyi hedefliyo-
ruz. 

Şirketinizin çalışan ve teknoloji 
altyapısından bahseder misiniz?
Biz elektronik para şirketimizin için-
deki tüm kaynağı ortak kullanmaya 
yönelik bir yatırım olarak tasarladık 
ve gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz 
altyapı, sahip olduğumuz sunucular, 
veri merkezimiz aslında bir elektronik 
para şirketinin ihtiyacı ve büyüklüğüne 
göre çok büyük bir yatırım. Mevzuatımı-
zın içerdiği teknoloji barındıran şartlar, 
bir bankaya göre hazırlanmış. Olağanüstü 
durum merkezinizin olması, sunucularınızın 
güvenliğinin sağlanması, veri merkezinizin de 
Türkiye’de bulunması gerekiyor. Tüm bu ge-
reklilikleri üçüncü parti şirketlerle sağlarsanız 
hareket kabiliyetiniz kısıtlanıyor. Biz bu nedenle, 
yatırımlarımızın en büyüğünü bu alanda gerçek-
leştirdik. Kendi binamızda kendi altyapımız ve 
veri merkezimiz ile hizmet veriyoruz. Bize göre 
bu özelliğimiz büyük bir avantaj sağlıyor.
TURK Finansal Teknoloji şirketimiz bizim alt-
yapımızı sağladığı gibi, rakiplerimize de hizmet 
verebilir durumda bulunuyor. Sektör oyuncula-
rına da TURK Finansal Teknoloji olarak hizmet 
vererek onların da yapacakları katkılarla siste-
mimizi, teknolojimizi büyütmeyi sürdürüyoruz. 
Dolayısıyla TURK Finansal Teknoloji şirketi bi-
zim; donanım, yazılım, güvenlik ve tüm IT altya-
pımızı sağlıyor. Hacettepe Teknokent’te faaliyet 
gösteriyoruz. 20 kişilik teknik personel ile hiz-
met vermeye devam ediyoruz.

Türkiye’deki elektronik para pazarını 
değerlendirir misiniz? Global ile 
kıyasladığınızda hangi konumda bulunuyoruz?
Bu konuda gerçekleştirilen regülasyonlar, şu 
ana kadar istenilen sonucu tam olarak vermedi.
Bugün hala merdiven altı tabir ettiğimiz, lisans 
almamış ve bu işi kaçak yollardan sürdüren bize 
rakip gibi davranıp hiçbir regülasyona tabi olma-
yan onlarca şirket bulunuyor. Münferit bazı ted-
birlerin işe yaradığını söylemek mümkün. Haksız 
rekabetin önüne geçilebilmesi, işini doğru yapan 

şirketlerin gerekli iş geliştirmelerini yapabilme-
leri adına; daha caydırıcı, sektörü düzenleyecek 
ciddi yaptırımlara ihtiyaç olduğunu söyleyebili-
rim. Şu an pazarın gelişimi açısından yapılan-
lar yeterli değil. Global ile karşılaştırdığımızda 
her bölgenin farklılıkları olduğunu kabul etmek 
gerekir. Amerika tarafını düşünürseniz çok ge-
lişmiş olduğunu görürsünüz. İngiltere tarafını 
değerlendirdiğimizde çok ilerlediklerini görüyo-
ruz. Biz de İngiltere’de bir elektronik para şir-
keti kurarak ilk yurt dışı yatırımımızı Londra’da 
yaptık. Hali hazırda ülkemizde geliştirdiğimiz 
teknolojimizi sadece dilini değiştirerek yurt dı-
şında çalıştırabiliriz. Çünkü neresi olursa olsun 
tüm dünyada bu işin sistematiği belli. Sistemin 
altında yatan borç, alacak ve bunlar sonucu olu-
şan bakiye. Bunları doğru kaydeder, düzenler ve 
karşı tarafa iyi anlatırsanız başarılı olmamanız 
gibi bir durum mümkün değil.
Müşteriyi memnun etmek çok zor. Dünya ile kı-
yaslandığında bizdeki sistemin farklı olduğunu 

görüyoruz. Türkiye, içinde bulunduğu durum 
itibariyle rekabetin olduğu ve daha da artacağı 
bir pazara sahip. Pazarda 3 büyük operator dahil 
büyük şirketler rakibimiz olarak bulunuyor. An-
cak bizim Türkiye’de faaliyet gösteren elektro-
nik para kuruluşları içerisinde lider olmak gibi 
bir vizyonumuz bulunuyor ve yatırımlarımızı o 
yönde gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 
alanlarda müşteri ve çalışanların memnuniye-
tini en üst düzeyde sağlayarak yenilikçi uygu-
lamalarımızla sektörü yönlendirmeyi hedefli-
yoruz.  Pazardaki liderliğimizi sürdürebilmek 
için sürekli Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. 
Pazara elektronik para kuruluşunun ne olduğu-
nu anlatabilmek adına tüm mevzuatların içeri-
sinde yer aldığı bir kitapçık bastırdık ve bugün 
3. baskısını dağıtıyoruz. Şu anda Türkiye’deki 
rekabet olması gereken seviyede değil. Bunun 
için sektörün tamamen oturması ve gelişmesi 
gerekiyor.

2018 yılını değerlendirir misiniz? Hedefleriniz 
doğrultusunda nasıl bir yılı geride bıraktınız?
2018 yılı bizim çok iyi değerlendirdiğimiz ve bü-
yüyerek geride bıraktığımız bir dönem oldu. Bir-

çok alışveriş merkezini müşterilerimiz arasına 
kattık. Aklınıza gelebilecek büyük tüm AVM’ler 
müşterimiz. Bunların yanı sıra avukatlar, Ada-
let Bakanlığı personelleri, mali müşavirler ve 
yeminli mali müşavirler gibi profesyoneller 
müşteri gruplarımızı oluşturuyor. Bizim sundu-
ğumuz yönetilebilir kart hizmetleri ile 13 yaş ve 
üstü tüm bireylerin sahip olabileceği çözümler 
sunuyoruz. AVM’ler yapmış oldukları kampan-
yalar ve sadakat programları kapsamında so-
nuç elde etmek adına bizim çözümümüzü ter-
cih ediyorlar. AVM’lerde yapılacak harcamadan 
elde edilecek hediyenin yine aynı AVM içerisinde 
kullanımını sağlayabilecek altyapı tercih eden 
AVM’ler, müşteri memnuniyeti sağlarken aynı 
zamanda kiracısı konumundaki mağaza sahip-
lerini de mutlu ediyorlar.
Türkiye’de banka dışında BKM üyesi olan ilk 
elektronik para kuruluşu olan TURK Elektronik 
Para A.Ş. olarak 2,5 milyonun üzerinde birey-
sel, 5 bine yakın da ticari müşterimiz bulunuyor. 
50’nin üzerinde kart projemiz bulunuyor ve 2018 
yılını 5 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmiyle 
geride bıraktığımızı söyleyebilirim. 2019 yılında 
da hedefimiz bilinirliliğimizi artırarak müşteri 
portföyümüzü geliştirmek. Yatırım yapılabilir 

şirket olmak için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Daha fazla yatırımla daha ulaşılabilir 

hale gelip tabana yayılmayı hedefliyoruz. 
2019’un ilk çeyreğinde de olmadığımız 
alanlara yöneldiğimiz ve mevcut alan-
larda da işlem hacmimizi artırdığımız 
bir dönem geçirdik. 2019’daki hedef-
lerimizden bir tanesi de para transferi 
işinde daha iyi olabilmek. Yurt dışın-
daki şirketimizin elektronik para ku-
ruluşu lisansını aldığı zaman itibariyle 
yurt dışı operasyonlarımızın daha hızlı 
olacağını düşünüyoruz. 2019 yılındaki 

en büyük hedeflerimizden birisi de
Elektronik para kuruluşumuz ile TURK 

Finansman A.Ş.’yi aynı ürün altında birleş-
tirip, daha etkili bir ürün ile hizmet sunmak. 

Ortadoğu’da yer almak için görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz.
Hedefimiz 2019 içerisinde İngiltere’den sonra 
Ortadoğu pazarında da yer almak. Bahreyn ile 
Ortadoğu, İngiltere ile de Avrupa’ya açılma he-
defimiz bulunuyor.

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir 
miyiz?
Özetle bahsetmek gerekirse; bilişim alanında 
ülkemiz için çok önemli fırsatlar olduğunu ve 
bunları gerçekleştirecek potansiyele sahip ol-
duğumuzu bilmeliyiz. Yerli sermaye ile kurdu-
ğumuz TURK Elektronik Para A.Ş. 2015 yılından 
bu yana 10 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Bu yıl 
aynı zamanda İstanbul Ünalan’da 14 katlı, 5 bin 
metrekare kapalı alana sahip modern bir ‘star-
tup üssü’nü de barındıran TURK Finans ve İno-
vasyon Yerleşkesi kurduk. Yerli ve milli bir firma 
olarak 2019 yılında yatırım yapmaya ve istihdam 
sağlamaya devam edeceğiz.
TURK Elektronik Para A.Ş.’nin geliştirdiği 50’nin 
üstünde farklı kart projesi 2.5 milyona aşan bi-
reysel ve 5 bine yakın ticari firma tarafından kul-
lanılıyor. Bu uygulamalar arasında hakim, savcı, 
avukat adliye çalışanlarının kullandığı BaroKart, 
adliye çalışanlarının kullandığı AdaletKart, SM, 
SMMM, YMM ve Aday Meslek Mensuplarına özel 
geliştirilen TÜRMOBKart, TROY logolu Param 
Classic, Param Business ve Param Genç gibi 
kart uygulamaları bulunuyor.

Hedefimiz
100 yıllık şirket olmak

Türkiye’de Ön Ödemeli Kart 
Sistemleri Sektörü Hızla Büyüyor…
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