Yönetmelikler ve Bağlayıcı Kurumlar

Yasal Düzenlemeye İhtiyacın Hasıl Olması!
Neden 6493 Sayılı Kanuna Gerek Duyuldu? Temel Başlıkları ele aldığımda :

• Para Transfer ve Ödeme İşlemlerinde Kaynağın Gelir İdaresi’nce Takip Edilememesi
• Ödeme Araçlarının Kara Para Aklamada kullanılıyor olması
• Ödeme Araçlarının veya servis sağlayıcılarının yurtdışı kaynaklı olması
• Büyüyen E-ticaret ve Sanal Pos hareketlerinin takip edilememesi
• Beyannamelerde ve vergilendirmedeki usulsüzlükler
• Vergi Mükellefi olmayan kişi ve kuruluşların oluşturdukları zararlar
• Sermaye Yapısı Yetersiz Finansal Firmaların Aboneleri Mağdur Etmeleri veya art niyetli
girişimler
• Kurumların ve Bankaların marka ve ürünlerinin izinsiz kullanılması, kopyalanması
• Burada saymadığımız onlarca sebepten ötürü ülke ekonomisinin zarara uğraması

6493 Sayılı Kanun ve Yönetmelikleri
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN
FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK; 29044 sayı ve
28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu kapsamda; elektronik para, fatura tahsilatı, para transferi ve bilumum tahsilat
işlemlerine aracılık eden firmaların, BDDK’nın denetimine tabi olmaları zorunlu hale
getirilmiş oldu.
İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, şirketimiz Pratik işlem Ödeme
Kuruluşu A.Ş. de gerekli regülasyonları tamamlayarak BDDK’ya
başvurmuş ve 20 Şubat 2016 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan karar ile faaliyet lisansını almıştır.

Kanun ve Yönetmeliklere Uymayanlara Ne Olacak?
•

İzinsiz faaliyette bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir.

•

İzni olmaksızın aksi yönde izlenim oluşturan ve bu yönde ticaret unvanlarında ve sair yerlerde ibarelere
yer veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri de aynı şekilde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezası alacaktır.

•

Yukarıdaki durumların bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu işyerinin iki aydan altı aya kadar
kapatılmasına BDDK tarafından hükmedilebilir.

•

Denetim ve gözetim görevlerinin yerine getirilmesini engelleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Yine bu kapsamda istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen kişi üç aydan bir yıla kadar hapis
ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

•

Mevzuat kapsamında verilmesi ya da yayınlanması gereken belgelerdeki gerçeğe aykırı beyanlardan
dolayı, bu beyanları imzalayan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.

•

Belge ve kayıtların en az on yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak aykırı
davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.

BDDK bugüne kadar neden sahaya inmedi ?
• 2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren lisansların verilmeye başlandı.
• Bu dönemden önce ülkemizde iyi durumda, çözüm sürecinden dolayı terör olayları
durmuş, stabil bir ortam vardı.
• Bddk’nın lisans verme işlemlerine başladıktan sonraki dönem denk gelen
•
•
•
•

Terör Saldırıları
Gezi Olayları
Fetö Olayları
Darbe Girişimi

gibi etkenler süreci sürekli geciktirmiştir.
BDDK’dan 14 ve 43 Kuruluşun 114 üst düzey yöneticisinin katılımı ile birlikte Ödeme
ve Elektronik Para Kuruluşları Çalıştayı gerçekleşti.
BDDK, 2 gün süren çalıştay sonunda bu konuya yoğun biçimde eğileceğini beyan
etmiştir. Nitekim konu ile ilgili yönetmelik değişikliklerini yayınlanmıştır.

Masak Çalıştayı

Çalıştayı
MASAK (MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMABDDK
KURULU)

BDDK – 05.06.2018 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Yönetmelik Değişiklik Sonucu Ne Olacak
Alt temsilcilik aracılığıyla hizmet sağlanması yasağına açıkça yer verilmiştir.
Hâlihazırda BDDK’nın internet sitesinde yayımlanan‘ ‘Sıkça Sorulan Sorular’’ bölümünde;
«ödeme ve elektronik para kuruluşunun ana temsilci tayin etmesi ve ana temsilcinin
kuruluş adına ve hesabına alt temsilcilik sözleşmesi imzalamasının mümkün olmadığı
açıklamasına yer verilmektedir. Yayınlanan Yönetmelik ile bu hususa ilgili ikincil
düzenlemede de açıkça yer verilmesi öngörülmüştür.»
Bununla beraber, söz konusu hükmün uygulamasıyla ilgili bir geçiş sürecine yer verilmiştir.
Bu kapsamda;
30.09.2018 tarihine kadar kuruluş ile yazılı temsilcilik sözleşmesi imzalama zorunluluğu
öngörülmüştür.

Neden Api Yapamazsınız?
• Ödeme Kuruluşları’nın BDDK’ya 6 ayda bir sunduğu raporlar, 3 aya indirilmiştir.
• Rapor içerikleri;
• Temsilcilerin ödediği ait fatura adet, ciro ve kazançları
• Ödeme kuruluşunun ödediği fatura adet, ciro ve kazançları
• Temsilcilerin firma adres ve resmi bilgileri

detaylı olarak raporlamamız yönünde değiştirilmiştir.
BDDK ile paylaşılan bu rapor ve para hareketleri, MASAK ve GİB tarafından da
incelenmektedir.

Açılmış Davaya ait
İddianame
Sepaş Kurumu ve
BDDK tarafından,
temsilcinin geriye
dönük yaptığı fatura
tahsilatı ile ilgili açtığı
dava

BTK’nın SMS hizmetlerindeki yaptırım örneği
Benzer bir yasa ile
düzenleme altına
alınan toplu sms
hizmetleri için,
BTK 2014 yılında
servis sağlayıcı ve
lisanssız hizmet veren
firmalara
bu faaliyetleri ile ilgili
geriye dönük dava
açmıştır.

BTK’nın Faaliyet İznini Durdurduğu Firmalar

Kanuna Göre Kimler Tahsilat Yapabilir?
• Bankalar
• PTT
• Ödeme Kuruluşları ve Ödeme Kuruluşunun Yetki verdiği Temsilcileri
Bu kapsamda Banka , PTT ve Ödeme Kuruluşlarınca Alınan Önlemler Nelerdir?
• Bankaların bireysel ve ticari hesaplarından yapılan tahsilat işlemlerine sınırlandırma
getirmeleri
• Toplu tahsilat Yapan PTT Acente ve İşletmelerinin Kapatılması / Sınırlandırılması
• ÖDED’in temsil yetkisi alması ile birlikte BDDK, GİB ve MASAK ile düzenli aralıklarla
gerçekleştirdiği çalıştaylarda, yasal olmayan ödeme kanallarına yönelik denetimlerin
artırılması.
• Fatura ödemelerine sınırlandırmaların geldiği gibi yasa dışı sorgulama kanallarının KVKK
kapsamında engellenecek olması

ENTEGRE ÖDEME SİSTEMLERİ
Bankalar
Müşteri

Temsilci /
Bayi

Ödeme
Kuruluşu

6493 sayılı kanunun öngördüğü yukarıdaki kurguya göre;
• Abonelerin mağdur olması söz konusu değildir.
• Uçtan uca güvenilir bir ödeme yapısı kurulmuş olur.
• Ödemelere Aracılık edenlerin kimlikleri açıktır.
• Mali kayıplar ortadan kaldırılmıştır.

Kurumlar

MASAK (MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan MASAK; terörün
finansmanından, kara para aklanmasına, kaynağı belli
olmayan mevduatların transferinden, uyuşturucu, kumar,
yasa dışı şans oyunları velhasıl tüm yasa dışı işlemleri
gözlemlemek, denetlemek veri toplamak ve Cumhuriyet
Başsavcılığına şikayette bulunmakla görevli bir kamu
kuruludur.

GİB (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Gelir
İdaresi
Başkanlığı,
gelir
politikasını adalet ve tarafsızlık içinde
uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en
az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek
kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca
yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık,
hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve
mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak
üzere kurulmuştur.

Nasıl Çözüm Üretebiliriz?
Herhangi bir cezai yaptırım ile karşı karşıya
gelmemeniz ve bugüne kadar vermiş olduğunuz
çabaların zayi olmaması adına siz değerli
katılımcılarımızı da Pratik İşlem ailesine katılmaya
gönülden davet ediyoruz.

İlginize Teşekkürler…
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