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projelerinin de hızlanmasıyla 5 milyon kart sayısına ula-
şacaklarını söylüyor.

“Bankalarla uyum ve işbirliği 
içinde çalışıyoruz”
TURK Elektronik Para, altyapı ve teknoloji desteğini, 
BKM’den Hizmet Sağlayıcı Kuruluş lisansına sahip olan 
grup şirketi TURK Finansal Teknoloji A.Ş’den alıyor. 
Ebru Gündüz, bu sayede finansal piyasalar, teknolojik 
gelişmeler, kart projeleri gibi konulara çok daha rahat 
ve kısa sürelerde uyum sağlayabildiklerini vurguluyor. 
“Amacımız kart kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin 
hayatını kolaylaştırmak ve onlara pratik, kolay uygula-
nabilir çözümler sunmak” diyen Gündüz, sözlerini şöyle 
sürdürüyor:
“Faaliyetlerimizi mevzuatın öngördüğü şekilde, bankalar 
aracılığıyla yürütüyoruz. Kart programları ve POS proje 
süreçlerinde rekabet etmeksizin, bankalarla her zaman 
işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Şirketimizin kurulduğu dönemde bankalara kendimizi 
anlatabilmek, kullanıcı güvenini sağlayabilmek, ilgi ve ter-
cihlerini FinTech yönüne çevirebilmek için oldukça emek 
harcadık. Şirketimizin kurulduğu dönemde mevzuatın tam 
yorumlanamaması ve bu alanda faaliyet gösteren emsal şir-
ketlerin olmayışından kaynaklanan birtakım zorlukları ta-
bii ki yaşadık. Finans sektöründe geçen 5 yılın sonucunda 
elde ettiğimiz deneyim ve sektörde kazanmış olduğumuz 
güvenle yeni projelere hızlı ve başarılı bir şekilde imza at-
maya devam ediyoruz.”

17 yıllık bankacılık 
deneyimi ve azimli bir ekip...
TURK Elektronik Para Finans Direktörü Ebru Gündüz, 
bankacılık kökenli bir yönetici. Bankacılık sektöründeki 
17 yıllık deneyiminin, finansal piyasaların son dönemdeki 
dalgalanmalarını analiz etmede ve gerekli aksiyonları za-
manında almada kendisine avantaj sağladığını düşünüyor. 

Tabii Finans Birimi’ndeki azimli çalışma arkadaşlarının 
katkısını vurgulamadan geçemiyor. Ardından da ekibinin 
TURK Elektronik Para bünyesinde üstlendiği rol ve he-
deflerle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:
“Finans Birimi olarak en temel hedefimiz, maliyetleri 
mümkün olduğu kadar düşürerek kullanıcılarımıza uygun 
komisyon oranlarıyla hizmet verebilmek ve iş ortağımız 
olan bankalarla her zaman olduğu gibi sıcak ilişkiler içe-
risinde maliyet belirleme süreçlerini tamamlamak, ortak 
POS ve kart çözümleri üretebilmek. 2018 yılını 5 milyar 
TL’nin üzerinde işlem hacmine ulaşarak kapatmıştık. 
Bu yüksek işlem hacmi göz önünde bulundurulduğunda 
finans departmanımızın işlem yoğunluğu daha iyi anla-
şılacaktır. Ekibimiz bir yandan müşterilerimizin ödeme 
hizmetlerinin sorunsuz ve zamanında gerçekleştirilmesini 
sağlarken diğer yandan kuruluşumuzun likidite ve fon yö-
netimini değişen ekonomik koşullara göre başarıyla yürü-
tüyor. Sahip olduğumuz yenilikçi yapıyla sektörde değişen 
koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurarak alanında başarılı 
çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”
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Ön ödemeli kartlar, elektronik para ihracı, ödeme 
servis sağlayıcılığı, elektronik tahsilat sistemi... 
TURK Elektronik Para, mevzuatın izin verdiği 
tüm alanlarda faaliyet gösteren ender elektronik 
para kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor…

Ebru Gündüz
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T
URK Elektronik Para, para transferle-
ri, elektronik para ve ödeme hizmetleri 
alanında faaliyet göstermek üzere 2014 
yılında kuruldu. 6493 sayılı kanun kapsa-
mında BDDK’dan faaliyet izni alan şirket, 

işletmeler ve bireysel kullanıcılar için güvenli ve tüm mev-
zuatlara uygun olarak elektronik paranın ihraç edilmesini, 
sunduğu ödeme çözümleri aracılığıyla ön ödemeli akıllı 
kimlik kartlarının, finansal bir altyapıyla birlikte kullanıl-
masını sağlıyor.
TURK Elektronik Para Finans Direktörü Ebru Gündüz, 
“Mevzuatın izin verdiği faaliyetlerin tümünü yürütebilen 
ender kuruluşlardan biriyiz. Mevzuat kapsamında ön öde-
meli kartlar ile elektronik para faaliyetlerimizi yürütürken, 
ParamPOS hizmetiyle de başta e-ticaret siteleri olmak üzere 
müşterilerimizin online ödeme almasını sağlıyoruz” diyor. 
ParamPOS, anlaşmalı olduğu 17 banka ve 8 kart progra-
mı sayesinde banka kartları, kredi kartları ve ön ödemeli 
kartlarla tek çekim veya taksitli olarak tahsilat alma imkanı 
sunuyor. Gündüz, ParamPOS kullanıcılarının bankalarla 
tek tek anlaşma imzalamaya gerek olmadan, prosedürlerle 
uğraşmadan, inaktif  POS ücretleri ve POS masrafları öde-
meden tek hesap altında işlem yapabildiğini vurguluyor.
TURK Elektronik Para’nın Elektronik Tahsilat Sistemi 
(ETS) ise avukatların ve mali müşavirlerin tahsilatları için 
altyapı sağlıyor, tahsil edilen tutarların banka hesaplarına 
transferini mümkün kılıyor.

2019 sonu hedefi:  
5 milyon karta ulaşmak
Ebru Gündüz, TURK Elektronik Para’nın TROY, Mas-
tercard ve Visa lisanslarının tümüne sahip ön ödemeli 
kartları olan ilk ve tek elektronik para kuruluşu oldu-
ğunun da altını çiziyor. Gündüz, “Ön ödemeli kartla-
rımız tüm banka ATM’lerinden nakit çekebilme, işlem 
yapabilme ve tüm POS’lardan alışveriş imkanı sağlıyor. 
Üstelik kart kullanıcılarımız, hesaplarında bulunan baki-
yeyi 15 binin üzerindeki anlaşmalı üye işyeri noktamızda 
avantajlı olarak harcayabiliyor, fatura ödemelerini sis-
temimiz üzerinden yapabiliyor” diyor. Türkiye’de ban-
ka dışında BKM üyesi olan ilk elektronik para kuruluşu 
olan TURK Elektronik Para’nın şu anda 2.5 milyonun 
üzerinde bireysel kart kullanıcısı, 25 binin üzerinde POS 
müşterisi bulunuyor. Gündüz, 2019 sonunda AVM kart 
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